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Anotace 

Diplomová práce obsahuje popis revize a doplnění podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Hněvošice. V úvodní části práce je obecný popis 

činností, které se týkají následných prací při revizi a doplnění podrobného polohového 

bodového pole. Dále mluvíme o popisu přípravných prácí - rekognoskace terénu,  

návrh a stabilizaci samotných bodů. Následná část popisuje zaměření nových bodů 

metodou globálního určování polohy i metodou geodetickou a výpočet bodů podrobného 

polohového bodového pole. V této části jsou popsány základní úkony prováděné 

v programovém vybavení – výpočty a vyrovnání souřadnic. V poslední části je popsáno 

vyhotovení geodetických údajů a formulování závěru. 

 

Klíčová slova: bodové pole, rekognoskace terénu, měření, technologie GNSS, podrobné 

polohové pole, geodetický údaj. 

 

 
Annotation 

This final thesis contains a revision description and supplement of a detailed 

location pointed field in the land territory Hněvošice. In the introductory part there  

is a general description of activities referring to consequent work by the revision  

and completing of a detailed location pointed field. Further there is spoken about  

the preparatory works´ description – terrain reconnaissance, layout and stabilisation of the 

points itself. The next part describes the new point’s orientation by the method of a global 

location determination and by the geodetic method as well asa calculation of points  

of a detailed location pointed field. In that part the basic acts performed in the programme 

facilities – calculation and coordinates equalizing are described. Geodetic figures 

executing and conclusion are found in the last part of this thesis. 

 

Key words: pointed field, terrain reconnaissance, measuring, GNSS technology, detailed 

location field, geodetic figure 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je „ Revize a doplnění podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Hněvošice “.  

Téma vyplynulo z rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

který v rámci digitalizace katastrální mapy rozhodl o revizi sítě bodů podrobného 

polohového bodového pole (PPBP), k jeho případnému doplnění a zaměření nových 

identických bodů v daném územním celku.. 

Podrobné polohové bodové pole je doplněno zejména v intravilánu  

obce Hněvošice. Pro určení polohy nově vybudovaných bodů byla použita kombinace 

technologie GNSS a geodetických metod. Pro zpracování dat a vyhotovení grafických 

výstupů jsou využity geodetické programy mj. G-NET/WK a  WKOKES.  

Výsledkem mé práce, je dokumentace o revizi a doplnění PPBP ve formě, která je dána  

Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod. Tato dokumentace bude 

používaná Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj a zvláště Katastrálním 

pracovištěm Opava, pod které k. ú. Hněvošice spadá. 

Doplněné podrobné polohové bodové pole v katastrálním území Hněvošice 

slouží především pro kvalitnější a rychlejší měřické práce a pro účely správy  

katastru nemovitostí. 
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2. Správa bodových polí  

Správu bodových polí má na starosti Český úřad zeměměřický  

a katastrální (ČÚZK), který je ústředním orgánem státní správy. Byl zřízen zákonem  

č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Tento zákon rovněž 

upravuje jeho působnost. ČÚZK má hlavní sídlo v Praze a v jeho čele stojí předseda, 

jmenovaný vládou ČR. [1] 

2.1. Struktura a činnost ČÚZK  

Český úřad zeměměřický a katastrální řídí správu nad těmito státními orgány, 

které vykonávají i mimo jiné, tyto funkce: 

• Zeměměřický úřad  

- vykonává správu geodetických základů ČR 

• Zeměměřické a katastrální inspektoráty  

- kontrolují výkon správy katastru nemovitosti ČR 

- v ČR máme 7 inspektorátů  

• Katastrální úřady  

- vykonávají státní správu katastru nemovitostí ČR 

- jsou rozděleny podle krajů (celkem 14 katastrálních úřadů) 

• Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální  

- provádí výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru; 

vývoj a testování nových technik, postupů a software;  

odborné konzultace 

ČÚZK zabezpečuje jednotné provádění těchto činnosti: 

• správa katastru nemovitosti ČR 

• budování a údržba bodových polí 

• tvorba, obnova a vydávání státních mapových děl 

• vedení a vytváření informačních systémů 

• dokumentace výsledků zeměměřických činností 
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2.2. Katastr nemovitostí České republiky (KN)  

KN je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis 

a popis a jejich geometrické a polohové určení. Je to zdroj informací, jež slouží k 

ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního 

prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních 

památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a 

statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Součástí katastru je evidence 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. [3] 

 

Katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky 

převážně počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území 

a jeho operát mimo jiné tvoří [4] :  

• Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu 

(včetně jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních 

územích). 

• Soubor popisných informací, obsahující údaje o katastrálních 

územích (k. ú.), o parcelách, stavbách, bytech a nebytových 

prostorech, vlastnících a jiných oprávněných, právních vztazích  

a právech a o skutečnostech, stanovených zákonem.  

 

Údaje z KN poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin. 

K údajům vedeným ve formě počítačových souborů, může skrze dálkový přístup získat 

každá osoba, pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů,  

průběžně dodávaných katastrálními pracovišti, nebo na základě požádání o hromadný 

výdej údajů ve standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map 

ve formě rastrových souborů. 
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3. Bodová pole 

Bodové pole se popisuje v příloze k vyhlášce č. 31/1995 Sb. takto: 

Soubory bodů vytvářejí bodová pole, která se dělí podle účelu na polohové, 

výškové a tíhové bodové pole. Bod daného bodového pole může být současně i bodem 

jiného bodového pole. 

 

3.1. Polohové bodové pole a sítě  

Polohové bodové pole, je soubor bodů základního polohového bodového pole 

(ZPBP), zhušťovacích bodů (ZhB) a bodů podrobného polohového bodového pole 

(PPBP). [3] 

a) Základní polohové bodové pole tvoří body: 

• referenční sítě nultého řádu 

• Astronomicko-geodetické sítě ( "AGS" ) 

• České státní trigonometrické sítě ( "ČSTS" ) 

• geodynamické sítě 

b) Zhušťovací body (ZhB) 

c) Podrobné polohové bodové pole (PPBP)  
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3.1.1. Astronomicko-geodetická síť (AGS) 

Vznikala v letech 1935 - 1954 a byla označována jako základní 

trigonometrická síť, která umožňovala spojení se sítěmi sousedních států. AGS se dále 

zhušťovala body ČSTS I. - V. řádu.  

Do roku 1954, kdy byly ukončeny měřické práce, bylo: 

• úhlově zaměřeno 227 trojúhelníku se 144 vrcholy  

• astronomicky zaměřeno 53 bodů 

• zaměřeno 6 základen invarovými dráty (u Chebu (4,4 km),  

u Poděbrad (12,4 km), u Českých Budějovic (9,6 km), u Kroměříže 

(9,3 km), u Jesenského (6,3 km) a u Michalovců (9,6 km) ) 

• gravimetricky zaměřeno 108 bodů  I. řádu a  499 bodů  II. řádu 

• provedeno částečné spojení se sousedními zeměmi 

3.1.2. Česká státní trigonometrická síť (ČSTS) 

Budování ČSTS, dříve Československé jednotné trigonometrické sítě 

(ČSJTS), probíhalo v letech 1920 - 1957 na území celé ČSR a dělilo se  

na tři základní etapy:  

• 1920-1927 – vybudování základní trigonometrické sítě I. řádu 

• 1928-1937 - nové zaměření a zpracování - vznik JTSK I. řádu 

• 1928-1958 - zaměřeny a zpracovány body II. - V. řádu 

Dělení sítě podle jednotlivých řádů trigonometrické sítě a délek stran je 

uvedeno v tab.č.1. .  

tab.č. 1.  Rozdělení ČSTS 

Řád trigonometrické sítě Délka stran [km] 
I 25 
II 13 
III 7 
IV 4 
V 2 

 

 



Bc. Vojtěch Paskuda: Revize a doplnění PPBP v katastrálním území Hněvošice 
_________________________________________________________________________ 

 
 
2012  6 
 

Celá síť obsahovala 237 bodů, které dohromady vytváří 397 trojúhelníků.  

K 11-ti styčným bodům byla roku 1926 připojena síť Slovenska. Slovenská síť, je 

složena z 31 bodů a 59 trojúhelníků.  

Celkový počet bodů sítě tedy byl 268 bodů a 456 trojúhelníků. Na území 

dnešní České republiky se nachází přibližně 28 900 trigonometrických bodů. 

 

Obr. 1.  Jednotná trigonometrická síť [7] 

 

Tato síť se stala základem pro souřadnicový systém S-JTSK. Síť byla 

zobrazená do roviny dvojitým konformním kuželovým zobrazením (tzv. Křovákovým 

zobrazením) na Besselově elipsoidu.  

Stabilizace ČSTS je provedena dle předpisu ČSN 73 0401 a body se nejčastěji 

stabilizují jednou povrchovou a dvěma podzemními stabilizačními značkami (obr.2.). [2] 

a) povrchová stabilizační značka je kamenný hranol s opracovanou hlavou. 

Značka má rozměry 200 x 200 x 800 mm.  

b) vrchní podzemní značka je kamenná deska o rozměrech 400 x 400 x 120mm 

c) spodní podzemní značka je skleněná deska o velikosti 160 x 160 x 25 mm 
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Všechny stabilizační značky mají uprostřed vytesaný křížek ve směru 

úhlopříček. K těmto křížkům se vztahuje daná souřadnice a křížky musí být umístěny  

ve svislici s mezní odchylkou 3 mm. 

 
Obr. 2.  Stabilizace trigonometrického bodu 

 

Každý bod ZPBP je podle potřeby opatřen ochranným a signalizačním 

zařízením (červenobílá nebo černobílá ochranná tyč, výstražná tabulka, betonová skruž 

nebo sloupek, ochranný vyhledávací kopec, tříboká pyramida). [2]  

V historii na trigonometrickém bodu mohlo být zřízeno také signalizační 

zařízení (zvýšené měřické postavení, signál nebo měřická věž (obr.3.)). V dnešní době 

se tyto signalizační zařízení již nepoužívají, protože budování je velmi  

pracné a nákladné. 

    
Obr. 3.  Signalizace měřickou věží 
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Trigonometrické body ČSTS byly dále doplněny o zhušťovací body. Tyto 

body jsou měřeny z bodů ZPBP. Hustota doplněných zhušťovacích bodů se pohybuje 

přibližně 1 bod na 1 km2. Rozdíl proti bodu trigonometrickému je, že ZhB má pouze 

jednu podzemní značku, místo dvou. 

Zhušťovací bod, je bod polohového bodového pole stanovené přesnosti, 

zřízený pro zhuštění základního polohového bodového pole. [3] 

3.2. Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole dělíme na: 

a) Základní výškové bodové pole (základní nivelační body a body  

České státní nivelační sítě I. - III.řádu) 

b) Podrobné výškové bodové pole (nivelační sítě IV. řádu, plošná nivelační 

síť a stabilizované body technických nivelací). 

3.3. Tíhové bodové pole 

Tíhové bodové pole dělíme na: 

a) Základní tíhové bodové pole (absolutní tíhové body, body České 

gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu a body hlavní  

gravimetrické základny) 

b) Podrobné tíhové bodové pole (body gravimetrické mapování a body 

účelových sítí). 

 

4. Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

PPBP je soubor měřických bodů, jimiž se základní polohové bodové pole 

doplní na hustotu potřebnou pro podrobné měření nebo vytyčování. [3] 

Z bodů PPBP se při dalším podrobném měření určují pomocné měřické body. 
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4.1. Technické požadavky na PPBP 

Technické požadavky na body PPBP jsou tyto: 

• volba polohy bodu 

• způsob stabilizace 

• hustota rozmístění bodů 

• zaměření bodů 

• kritéria a charakteristika přesnosti 

• posouzení dosažené přesnosti 

• ověření souřadnic stávajících bodů 

• číslování bodů PPBP 

• obsah geodetických údajů o bodech PPBP  

• obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP  

Přesnější popis technických požadavků na body PPBP jsou popsány  

ve vyhlášce ČÚZK č. 26/2007 Sb.  

4.1.1. Poloha bodů PPBP  

Polohu bodů PPBP volíme tak, aby nové body nebylo možné v nejbližší době 

zničit a jejich signalizace nebyla příliš složitá. Zároveň je nutné brát ohled,  

na využitelnost těchto bodů, pro připojení na případné navazující podrobné měření. 

Body musí být dobře přístupné a zároveň by měly co nejméně omezovat majitele,  

který danou nemovitost vlastní. 

Body podrobného polohového bodového pole můžeme zřizovat také na: 

a) technických objektech, poskytujících trvalou signalizaci (rohy budov) 

b) hranici pozemku se znakem, který svou stabilizací vyhovuje ustanovením 

uvedeným ve vyhlášce ČÚZK č. 26/2007 Sb.  

c) na objektech se stabilizační značkou (např.: nivelačních kamenech, 

stabilizacích tíhových bodů, znacích lomových bodů na hranicích obcí,  

na mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou). 
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4.1.2. Další způsoby stabilizace bodů PPBP 

a) vysekání křížku na opracované ploše skály 

b) hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, 

čepovými značkami apod., pevně osazenými na budovách 

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

nejméně 200 mm x 200 mm x 700 mm 

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

3 mm, délky nejméně 600 mm 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 značky nejméně 

    1. 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu. 

    2. 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí 

4.1.3. Hustota rozmístění bodů 

Body PPBP volíme v takové hustotě, aby s přihlédnutím na technické 

možnosti měření splňovali účel správy katastru. V zastavěném území se vzájemná 

vzdálenost bodů pohybuje přibližně do 100 m. 

4.1.4. Metody zaměření bodů 

Pro měření bodů PPBP v terénu získáváme určovací prvky, kterými jsou délky 

a úhly, případně stanovíme i výšky daných bodů. Určení souřadnic bodů,  

můžeme rovněž získat technologií GNSS. 

Zaměření každého bodu PPBP je nutno provést nezávisle nejméně dvakrát. 

Samotné měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být 

dosažena u nově určovaných bodů. 
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4.1.5. Kritéria a charakteristika přesnosti 

Přesnost PPBP je dána charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y ,  

tzn. střední souřadnicová chyba mxy . Střední souřadnicová chyba je daná vztahem 

( )
2

22
yx

xy

mm
m

+
=

    
, kde 

mx, my, jsou střední chyby určení souřadnic x, y. PPBP musí být vytvářeno s přesností 

danou základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m a vztahuje se vždy k nejbližším 

bodům ZPBP a zhušťovacím bodům. 

Mezní souřadnicová chyba uxy, se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. 

4.1.6. Posouzení dosažené přesnosti 

Posuzování dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaných bodů PPBP, 

se provádí pomocí výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené: 

a) metodou nejmenších čtverců, 

b) z dvojice měření. 

Výběrová střední souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu mezní 

souřadnicové chyby uxy. Pokud máme soubor obsahující více než 20 nově určovaných 

bodů PPBP, musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových 

chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy. 

4.1.7. Ověření souřadnic stávajících bodů 

Ověřování takovýchto bodů PPBP se provádí pomocí nezávislého kontrolního 

určení souřadnic. Skutečná souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu mezní 

souřadnicové chyby uxy. Ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 bodů 

PPBP se ZPBP a zhušťovacími body, musí být současně nejméně 40 % výběrových 

středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota mxy. 
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4.1.8. Číslování bodů PPBP 

Jednotkou číslování PPBP je katastrální území. Úplné číslo PPBP  

je dvanáctimístné. První tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci 

okresu, čtvrtá číslice je uvnitř okresu nulová, nebo může znamenat příslušnost bodu 

do katastrálního území sousedního okresu. Pátá, až osmá číslice, je nulová  

a poslední čtveřice číslic, je vlastní číslo bodu uvnitř katastrálního území  

v rozmezí 0501 až 3999. 

Úplné číslo dočasně stabilizovaného bodu PPBP má na prvém až osmém místě 

číslice stejné, jako u nově vybudovaných podrobných bodů a poslední čtyři číslice jsou 

vlastním číslem bodu od čísla 4001 včetně. 

Čísla zrušených bodů PPBP se nesmí v daném katastrálním území opět použít. 

4.1.9. Geodetické údaje PPBP 

Geodetické údaje o bodu PPBP se vyhotovují v digitální podobě,  

jako počítačový soubor do tiskopisů dané Úřadem. Takto vytvořené GÚ se následně 

inportují do Informačního Systému Katastru Nemovitosti (ISKN), kde jsou využívány  

širokou veřejností.  

Tiskopis Úřadu obsahuje tyto geodetické údaje o bodu PPBP: 

a) číslo bodu 

b) lokalizační údaje o katastrálním území, obci a označení listu  

Státní mapy 1:5000 

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

(jen u bodů zřízených před 28. dubnem 1993) a výšku bodu  

v B.p.v. (pokud byla určena) 

d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami 

e) nárys nebo detail 

f) popis, způsob stabilizace a určení bodu 

g) poznámky. 
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4.1.10. Obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP 

a) technická zpráva (příloha 1) 

   - úvod + použité předpisy 

   - rekognoskační práce 

   - návrh a stabilizace bodů PPBP 

   - polní práce + kancelářské zpracování 

b) oznámení závad a změn na bodech PBP 

c) seznam souřadnic bodů PPBP 

d) přehledný náčrt PPBP 

e) zápisníky měření 

f) výpočetní protokoly 

g) geodetické údaje nových PPBP 

 

5. Globální navigační satelitní systém (GNSS) [8] 

Technologie GNSS je družicový pasivní radiový systém, který slouží k určení 

polohy, rychlosti a času v reálném čase na jakémkoliv místě na Zemi. Pro určení polohy 

uživatelem se využívá tzv. pasivní dálkoměrná metoda. Vzdálenost uživatele  

od jednotlivých družic jsou určovány pomocí doby nutné k překonání této dráhy 

radiovým signálem vysílaným danou družicí. Obecně by se pojmem GNSS dala 

označovat každá technologie nebo systém pro družicovou navigaci. 

5.1. Struktura GNSS 

GNSS se skládá ze tří segmentů (podsystémů): 

• kosmický (družice na oběžné dráze) 

• řídící (monitorovací stanice na Zemi) 

• uživatelský (přijímače jednotlivých uživatelů) 
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5.1.1. Kosmický segment 

Kosmický segment se skládá z 32 družic. Z toho je 24 operačních 

(používaných), 3 záložní ve vesmíru a 5 záložních na Zemi. Družice obíhají Zemi  

ve výšce 20 200 km v šesti rovnoměrně rozložených oběžných drahách se sklonem 

k rovníku 55 stupňů. Doba oběhu okolo Země trvá družici 11 hodin 58 minut.  

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích:  

a) ν (1) = 154 ν (0) = 1575.42 MHz >>> λ1 = 19 cm <> L1 

b) ν (2) = 120 ν (0) = 1227.60 MHz >>> λ2 = 24 cm <> L2 

Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami  

a řadou přístrojů sloužících pro navigaci, nebo jiné speciální úkoly. Družice neustále 

sleduje svůj vlastní systém a posílá tyto informace do pozemního řídícího centra. 

Družice je schopna také přijímat, zpracovat a uchovat informace z  řídícího centra.  

Na základě těchto údajů koriguje svou dráhu pomocí raketových motorů.  

 

5.1.2. Řídící segment 

Řídící segmenty jsou složeny z monitorovacích stanic rozmístěných  

po celé Zemi. Tyto stanice vykonávají nepřetržité pozorování viditelných družic.  

Poloha stanic je známa s vysokou přesností (na centimetry). Hlavní řídicí stanice  

Master Control Station (MCS) v Colorado Springs získává data z dalších čtyř 

monitorovacích stanic a centrálně je zpracovává. Při tomto zpracování se určují  

tzv. efemeridy (informace o polohách družic), provádí se korekce atomových hodin, 

monitorují se funkce družic a získané údaje se posílají nazpět jednotlivým družicím. 

Jakákoliv závada na družici musí být v co nejkratší době operativně řešena  

a odstraněna. V současné době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí,  

které provádějí další přesnější určování polohy, především pro velmi přesné aplikace, 

jakou je geodézie, nebo geodynamika. 
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5.1.3. Uživatelský segment 

Uživatelský segment je složen z GNSS přijímačů jednotlivých uživatelů, 

umožňující přijímat signály z družic, dekódovat je a získávat z nich informace  

o své poloze a čase. Speciální programy dokážou nejen načítat údaje získané z přístroje, 

zobrazovat je a ukládat v počítači, ale také přímo na počítači nebo monitoru zadávat 

jednotlivé body trasy, sestavovat z nich různé možnosti cest a určovat vzdálenosti 

k vybraným cílům.  

Pro příjem a zpracování GNSS signálů byly vyvinuty speciální přijímače nejen 

pro vojenské využití, ale také pro jiné účely (geodézie, navigace dopravních  

prostředků atd.). 

5.2. Určení polohy bodu 

Princip určení polohy: 

a) Měření navigačních parametrů (vzdálenost družice-přijímač, radiální 

rychlost družice vzhledem k přijímači) 

- družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu. 

b) Výpočet polohy družic pomocí informace o jejich pohybu v družicovém 

souřadnicovém systému  

- každá viditelná družice vysílá zprávy o své poloze a o přibližných 

polohách ostatních družic systému, které jsou jí nejblíže. 

c) Určení polohy (rychlosti) přijímače pomocí měřených parametrů řešení 

soustavy rovnic obsahující neznámé souřadnice přijímače a jejich časové 

změny k určení aktuální polohy. Přijímač počítá tzv. pseudovzdálenost 

(vzdálenost mezi přijímačem a družicemi nad obzorem). 

d) Transformace takto určených souřadnic do souřadného systému přijímače  

- pro určení 2D polohy (souřadnice X a Y) stačí příjem signálu ze tří družic 

- pro určení 3D polohy (navíc souřadnice Z) minimálně ze čtyř družic 

- příjem menšího počtu družic znemožňuje výpočet polohy, vyšší počet 

družic naopak určení polohy dále zpřesňuje. 
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5.3. Dostupné družicové systémy 

V současné době máme dva družicové systémy, které se obecně a prakticky 

bez omezení používají ve většině oborů lidské společnosti. Jedná se o americký systém 

GPS a ruský systém GLONASS. Třetí (evropský) systém Galileo je ve fázi budování.  

Technologie GNSS je bezplatně přístupný každému, kdo vlastní GNSS 

přijímač a k tomu patřičné programové vybavení.  

 

5.4. Využití GNSS 

V současné době můžeme rozlišovat tyto dvě využití: 

a) Armádní  - navigace vojenského letectva, koordinace přesunů živé síly  

a techniky v terénu, navádění vojenského námořnictva,  

řízené střely naváděné na cíl s přesností 20 cm. 

b) Civilní  - geodézie, určování polohy bodů s vysokou přesností (až 5cm), 

vytyčování, zaměřování, určování parametrů rotace Země, 

sledování deformací inženýrských staveb, sledování pohybů 

zemských desek, poloha pólů, přesné určení a korekce času, 

GIS, mapování, doprava (navigace dopravních prostředků), 

cestování, turistika, expedice, a jiné. 

Další využití GNSS je při pozemkových úpravách, kde má největší přínos 

v geodetické části. Využívá se hlavně při rekognoskaci terénu a obhlídce  

bodového pole. Bodové pole musí být většinou nově vytvořeno, nebo doplněno  

o nové body. Technologie GNSS má výhody především v rychlosti,  

nenáročnosti a finanční úspoře. Při pozemkových úpravách také najde uplatnění  

při zaměřování skutečného stavu. Na požadovanou přesnost pomáhají dosáhnout 

moderní metody měření (např. RTK – real time kinetic, Stop and go,  

nebo rychlá statická metoda). 
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6. Katastrální území Hněvošice (k.ú.) [9] 

Katastrální území Hněvošice (obr.4.) nalezneme v severní části okresu Opava 

při státní hranici s Polskou republikou, které je současně i severní hranicí daného k. ú.. 

Na jihovýchodě toto katastrální území sousedí s k. ú. Kobeřice, na jihu s k. ú. Služovice  

a k. ú. Vrbka u Opavy a na západě s k. ú. Oldřišov. Od okresního města Opavy  

je zmiňované k. ú. vzdáleno cca 10 km na severovýchod.  

 

Obr. 4.  Katastrální území Hněvošice 

6.1. Historie mapování území 

První zmínka o mapování daného území je z roku 1876. Obec Hněvošice 

spadala do tehdejšího územního celku Hlučínska, jež bylo vinou rakousko-pruského 

válečného konfliktu roku 1742 podstoupeno Pruskému státu. Proto i mapování území 

obce Hněvošice bylo zařazeno do celopruské triangulace. Pro katastrální mapování byly 

výsledky triangulace přepočteny do většího počtu soustav Cassini-Soldnerova zobrazení. 

Na území Hlučínska byl zvolen rovinný souřadnicový systém s počátkem  

v trigonometru Pšov (obr.5) . 

 
Obr. 5.  Trigonometrický bod Pšov 
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V roce 1920 byla obec opět připojena k Československé republice a začleněna 

do okresu Hlučín. Od roku 1928 patří, s výjimkou let okupace, k opavskému okresu.  

Mapování daného katastrálního území bylo provedeno až po II. světové válce v rámci 

budování ČSTS (viz kap. 2.1.2.). Zmiňované mapování dále probíhalo dle směrnic 

technickohospodářského mapování (THM).  

6.2. Popis zájmového území 

Samotná obec Hněvošice leží na silnici 1. třídy I/46 spojující město Opava  

s polským městem Ratiboř. Terén je zde poměrně členitý. Intravilán (obr.6.) se nachází 

v údolí, kde nadmořská výška se pohybuje přibližně od 245 m.n.m. do 270 m.n.m.. 

Údolím protéká Oldřišovský potok. Extravilán je tvořen především zemědělskou půdou. 

Na západní částí k.ú. se nachází přírodní rezervace Hněvošický háj, kde najdeme  

„ Almin kopec “ s nadmořskou výškou 315 m.n.m.. Toto místo je nejvyšší bod nejen 

daného k. ú., ale zároveň i celého Hlučínska. 

 

Obr. 6.  Letecký snímek intravilánu k.ú. 
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7. Rekognoskace a volba nových bodů 

Před touto činností bylo zasláno Obecnímu úřadu v Hněvošicích  

„ Oznámení o budování sítě bodů PPBP “. Součástí je i oznámení o případném vstupu 

na jednotlivé pozemky a „ Poučení vlastníka nemovitosti “ (dle Zákona č.200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví, ve znění zákonů č. 120/2000 Sb. a č. 186/2001 Sb.). 

Zjišťování stavu skutečností probíhá přímo v daném k. ú., kde se mají konat 

geodetické práce. Rekognoskaci terénu dobře popisuje Návod pro obnovu katastrálního 

operátu (KO), kde je činnost popsána takto: 

Při rekognoskaci terénu vyhledáme body ZPBP, PPBP a zhušťovací body.  

U nalezených bodů zkontrolujeme jejich polohu podle geodetických údajů (GÚ).  

Při pochybnosti o totožnosti daných bodů, jejich polohu přezkoušíme kontrolním 

měřením a výpočtem. U takto vyhledaných bodů ověříme, podle potřeby opravíme 

nebo doplníme GÚ (popř. vyhotovíme nové).  

Při rekognoskaci se můžeme setkat i s body PPBP, které nemají vyhotovené 

GÚ a jsou pouze evidovány v seznamu souřadnic. Body bez vyhotovených GÚ,  

nebo body se špatným místopisem, jsou sice v praxi nepoužívané, ale při obnově KO 

mají svůj význam. Při obnově KO přepracováním stávajících podkladů na DKM,  

jsou všechny nalezené a znovu zaměřené body PPBP zdrojem cenných informací  

o homogenitě původních podkladů. 

7.1. Revize bodů v k. ú. Hněvošice 

Revize bodů byla provedena v říjnu 2011. Jako podklad pro revizi byl použit 

seznam souřadnic bodů stávajícího bodového pole vytvořené ÚGaK Opava  

v roce 1960. Dalším podkladem pro vyhledávání byly použity geodetické údaje 

jednotlivých bodů z databáze bodových polí. Pro účel rekognoskace byly body 

vytisknuty v měřítku 1:5000 soutiskem seznamu souřadnic s ortofotomapou..  

Ortofotomapa je tvořena sérií snímků pořízených při letecké fotogrammetrii. 

Tyto snímky reálně a nezkresleně zobrazují skutečnou situaci daného území.  

Základ ortofotomapy tvoří letecké snímkování a následné zpracování těchto snímků 

geodetickými metodami. V posledních 10-ti letech se vlivem rychlého nástupu  

a kapacitně silné výpočetní technice stala ortofotomapa základní vrstvou každého 

moderního geodetického informačního systému (GIS).  
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7.1.1. Revize ZPBP 

V daném k. ú. bylo nalezeno 7 bodů ZPBP. Body se nacházejí v různých 

triangulačních listech (TL) . V TL 2724 se nachází bod č. 4, v TL 2718 bod č. 11  

a v TL 2719 se jedná o body č. 4, 5, 5.3, 5.4, 5.5. Všechny zmiňované body byly 

nalezeny v pořádku a byla provedena údržba a zviditelnění daného bodu. Poloha těchto 

bodů byla ověřena podle geodetických údajů. 

7.1.2. Revize zhušťovacích bodů 

Dále bylo revidováno 6 zhušťovacích bodů s čísly 201, 202, 203, 213, 259  

a 260 v TL 2719. Opět byla ověřena poloha všech bodů podle geodetických údajů.  

Při revizi bylo zjištěno, že zhušťovací bod č. 202 (2719) má ohnutou ochrannou tyč. 

Ochrannou tyč jsme se pokusili narovnat, ovšem neúspěšně. Ostatní body byly 

nalezeny bez závad. U všech bodů byla provedena údržba v podobě natření hrany 

kamene a zviditelnění znaků pro snadnější nalezení hledaného bodu. 

7.1.3. Revize PPBP 

Body PPBP byly dány v číselné řadě 551 až 752. U původního podrobného 

polohového bodového pole byly v geodetických údajích uvedeny pouze souřadnice 

jednotlivých bodů. Místopisy u žádného z bodů nebyly uvedeny. Body byly proto 

vyhledávány pomocí soutisku souřadnic bodů a ortofotomapy. Z bodů umístěných 

v extravilánu, byly nalezeny body číslo 606, 607 a 608. Tyto body byly nalezeny 

v přírodní rezervaci Hněvošický háj. Dále byl revidován bod č. 583, který se nachází 

v sousedním k.ú. Služovice. Bod byl převeden a přečíslován dle tamějšího číslovaní  

na bod č. 645. V intravilánu byly nalezeny pouze 2 body s čísly 640 a 649. Oba body se 

nacházejí v jihozápadní části obce Hněvošice. Bod č. 640 je umístěn na travnaté ploše 

ve školní zahradě a bod č. 649, se nachází v asfaltové ulici Lesní naproti domu čp. 46. 
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7.1.4. Výsledek revize bodového pole 

Výsledkem revize bodového pole je „Oznámení závad a změn na bodech 

ZPBP, ZhB a bodech PPBP “ (příloha 2). Vzhledem k vysokému počtu nenalezených 

původních bodů, bylo pro lepší orientaci ve výsledném přehledném náčrtu, vytvořen 

samostatný přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole po revizi,  

v měřítku 1:5000 (příloha 4b).  

7.2. Číslování bodů v daném územním celku 

Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se 

nacházejí. Body se označují dvanáctimístným úplným číslem. Pro body PPBP, má číslo 

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

obvodu. CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí 501 - 3999. Pokud se bod PPBP 

výjimečně nachází na hranici k. ú., pak příslušnost bodu ke katastrálnímu území je 

v přehledném náčrtu PPBP vyjádřena zkratkou daného katastrálního území  

u čísla bodu [5] . 

Pořadové číslo katastrálního území Hněvošice v rámci územního obvodu  

je číslo 040. Výsledný tvar čísel bodů je 04000000CCCC, kde CCCC je samotné číslo 

jednotlivého bodu. Pro nově zřízené body PPBP rezervovalo Katastrální pracoviště 

v Opavě čísla 555, 557, 753 až 817. K těmto bodům musíme připočítat i čísla 

původních bodů, které byly nalezeny při rekognoskaci terénu. Celkový počet bodů 

ZPBP, ZhB a PPBP v tomto k. ú. je 86 číslovaných bodů. 

7.3. Návrh nových bodů a jejich stabilizace 

Podle výsledku rekognoskace se zrušily ty body PPBP, které nebyly nalezeny 

nebo byly zničeny. Protože hustota bodového pole neodpovídala technickým 

možnostem měření pro účel katastru, muselo se proto PPBP doplnit o nové body 

vyhovující katastrální vyhlášce ČÚZK č.26/2007 Sb. . V praxi to pak znamená,  

že hustota bodů vyhovuje platným předpisům a je dostačující pro tvorbu digitální 

katastrální mapy a její další údržbu. 

V intravilánu bylo navrženo doplnit 67 nových bodů PPBP, aby výsledná síť 

dosahovala optimální hustoty bodů.  
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K původním 5-ti bodům PPBP v daném k. ú. bylo v intravilánu nově zřízeno 

dalších 67 bodů PPBP a 33 bodů dočasné stabilizace. (viz tab. č. 2) 

tab.č. 2.  Rozdělení stabilizace bodů PPBP 

typ stabilizace původní nový celkem 

M2 kámen 5 + 1* 0 6 

mezník UH, žulový 0 5 5 

věž kostela, RD, 
technické objekty 

rohy pilířů plotů a el.rozvodu 
0 54 54 

ostatní měřický hřeb 0 8 8 

dočasná stabilizace nastřelovací hřeb 0 33 33 

  * bod č.583 převeden do k.ú. Služovice 

Stabilizace bodů číslo 557, 771, 777 a 814 byla provedena UH mezníkem. 

Bod č. 800 byl stabilizován žulovým mezníkem. Měřickými hřeby (obr.7.), jsou 

stabilizovány body č. 759, 760, 765, 770, 774, 786, 787 a 817. Na věži kostela se 

nachází bod č 555. Ostatní body nového PPBP jsou rohy na technických objektech. 

 

Obr. 7.  Příklad stabilizace (bod č. 787) 
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7.4. Zřízení a ochrana měřické značky 

Zřízení nové měřické značky bodu PBPP se projedná s vlastníkem 

nemovitosti, na které se značka zřizuje a oznámení o zřízení měřické značky zašle 

katastrální úřad vlastníku nemovitosti. Pokud je měřická značka ohrožená, umístí se u 

ní ochranná tyč. [5]  

Oznámení o zřízení měřické značky se týká pouze žulových a UH mezníků.  

U ostatních měřických značek (např.: technické objekty a měřické hřeby), se oznámení 

vlastníku nemovitosti nezasílá. 

 

8. Zaměření a výpočet souřadnic bodů PPBP 

Polohové zaměření stabilizovaných bodů je popsáno v Návodu pro obnovu  

katastrálního operátu. 

Při zaměření polohy nově stabilizovaných bodů vycházíme vždy ze známých 

bodů, které jsou v terénu trvale stabilizované a mají známé souřadnice.  

Z důvodu nalezení malého počtu použitelných bodů pro měření PPBP, bylo nutné pro 

zaměření nově vzniklých bodů použít tyto dvě metody: 

• technologie GNSS 

• klasické geodetické metody. 

 

8.1. Použité přístroje a pomůcky 

Kvůli nedostatečnému počtu bodů pro připojení polygonových pořadů,  

se na vybraných bodech měřilo technologií GNSS. Při tomto měření, byl použit  

přístroj Trimble R8. Ostatní body PPBP byly zaměřeny geodetickými metodami totální 

stanicí Zeiss C20. Oba přístroje splňují všechny technické požadavky a přesnosti  

pro práci katastrálního úřadu při tvorbě nového PPBP. 
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8.1.1. Přístroj Trimble R8 

Přístroj Trimble R8 poskytuje spolehlivý a přesný výkon pro GNSS měření.  

Je dobře použitelný i v místech, s obtížným příjmem signálu (např.: pod korunami 

stromů, omezený výhled na oblohu). Je vybaven technologií Signal Prediction 

(předvídání signálu), která kompenzuje výpadky RTK signálů a prodlužuje přesné 

měření i při přerušení tohoto signálu. Přístroj je díky přehlednému displeji  

dobře ovladatelný. Parametry přístroje jsou uvedeny v tab. č. 3.. 

tab.č. 3.  Technické parametry přístroje Trimple R8 

MĚŘENÍ   

Družicové signály sledované současně   

GPS 
L1C/A, L2C, L5,  
L2E (pro sledování L2P)  

GLONASS  
L1C/A, L1P, L2P,  
L2C/A (pouze GLONASS M) 

Galileo (v budoucnu) GIOVE-A a GIOVE-B 

PŘESNOST   

Diferenční kódové měření GPS    
Poloha  ± 0,25 m + 1 ppm RMS 
Výška  ± 0,50 m + 1 ppm RMS 

Statická a Rychlá statická metoda GPS   
Poloha ± 3 mm + 0,1 ppm RMS 
Výška ± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS 

Kinematická metoda   
Poloha  ±10 mm + 1 ppm RMS 
Výška ±20 mm + 1 ppm RMS 
Doba trvání inicializace typicky < 10 sekund 
Spolehlivost inicializace typicky > 99.9% 

 

     

Obr. 8.  Přístroj Trimble R8 
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8.1.2. Totální stanice Zeiss C20  

Totální stanice Zeiss C20 je přizpůsobena pro běžné geodetické práce  

a vytyčovací úlohy. Displej přístroje je navržen pro jednoduché navedení  

do požadovaného měřícího programu a následné snadné měření. Jednotlivé technické 

parametry uvádí tab. č. 4.. 

tab.č. 4.  Technické parametry přístroje Zeiss C20 

Měření úhlů   

Přesnost odečítání Hz,V 2“ (7 mgon) 

Nejmenší dílek (průměr. měření) 0.1“ (0.03 mgon) 

Měření délek   

Přesnost měření 2 mm + 2 ppm  

Dosah s hranolem 2500 m  

Dosah bez hranolu 200 m 

Dalekohled   
Zvětšení 30 x 

Nejkratší vzdálenost záměry 1.7 m  

Zorné pole 1o 30´ 

Laserová olovnice   
Přesnost 0.8 mm / 1.5 m 

Průměr laserové stopy 2.5 mm / 1.5 m 

Všeobecné technické parametry   
Citlivost krabicové libely  6´ / 2 mm  

El.dvouosá libela (displej) 0,3“ (0.1 mgon) 

Paměťová karta ano 

       

Obr. 9. Totální stanice Zeiss C20 
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8.2. Měření technologií GNSS 

Při měření PPBP za použití technologií využívajících GNSS musíme pracovat 

s takovými přijímači GNSS, zpracovatelskými výpočetními programy a měřickými 

postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických prací.  

Při měření je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje  

i pro použitý zpracovatelský program. K měření je možné využít signály všech 

zprovozněných a správně fungujících družic a všech dostupných globálních 

navigačních družicových systémů, které jsou založeny na obdobném principu,  

jako americký systém GPS-NAVSTAR. [2] 

 

Měření v daném území probíhalo na přelomu listopadu 2011. Samotné měření 

bylo ovlivněno podzimním počasím, které je charakterizováno nízkými teplotami, 

deštěm, mlhou a silnými větrnými poryvy. Tyto přírodní podmínky měly vliv na časové 

prodloužení měření nového bodového pole. Na výslednou přesnost celého PPBP  

to zásadní vliv nemělo, a proto nově vybudované body PPBP vyhovují stanoveným 

přesnostem a náležitostem dle předpisu katastrálního úřadu.  

 

Měřické práce probíhaly v intravilánu k. ú. Hněvošice. V rámci měřických 

prací na revizi a doplnění sítě PPBP byly v průběhu listopadu 2011  

metodou RTK změřeny 2 body původního podrobného polohového bodového pole,  

12 nově stabilizovaných bodů a 17 bodů dočasně stabilizovaných.  Při měření byly 

využity síťové korekce systému CZEPOS. Pro dodržení nezávislosti byly body měřeny 

dvakrát, vždy s dostatečným časovým odstupem (min. 1 hodina). Body pro měření 

technologií GNSS, jsou vybrané tak, aby byly po obvodu a ve středu měřické sítě.  

Zápisník observací jednotlivých bodů je uveden v příloze 5a. Porovnání polohy bodů 

původního PPBP přeměřených technologii GNSS a výsledky tohoto porovnání 

nalezneme v příloze 6d. 
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8.2.1. Výpočet souřadnic bodů  

Pro ověření správnosti daného měření a následné použití transformace  

do S-JTSK byl kontrolně změřen ZhB č.202 (TL 2719). Naměřené souřadnice bodu 

byly porovnány se souřadnicemi uvedenými v databázi trigonometrických  

a zhušťovacích bodů (DATAZ) (viz tab. č. 5.). 

tab.č. 5.  Ověření správnosti měření a transformačního klíče 

naměřené hodnoty hodnoty uvedené v DATAZ odchylky 
č. b. 

y x h y x h Dy Dx Dh 

000927192020 488045,66 1081421,78 271,54 488045,66 1081421,75 271,51 0,00 0,03 0,03 

 

Z porovnání souřadnic vyplývá, že rozdíly souřadnic a výšek měřeného bodu 

vyhovují stanoveným odchylkám. 

 

Výpočet souřadnic bodů probíhal přímo v přístroji Trimble R8 při samotném 

měření. K transformaci souřadnic jednotlivých určovaných bodů do S-JTSK byl použit 

transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2011 schválený ČÚZK 

pro měření po 2. 1. 2011. Zmiňovaný transformační modul je součástí přístroje  

Trimble R8. V tomto přístroji dojde k přímé transformaci souřadnic do S-JTSK 

firemním transformačním programem.  

 

Porovnání souřadnic a výšek z prvního a druhého GNSS měření a výpočet 

jejich průměrů nalezneme v příloze 6e. Z tabulky je zřejmé, že výsledné rozdíly 

souřadnic a výšek, vyhovují povoleným odchylkám. Výsledné souřadnice nových bodů 

měřených technologií GNSS v systému S-JTSK a výšky bodů v systému B.p.v. z obou 

měření jsou uvedeny v příloze 3b. 
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Porovnání délek mezi souřadnicemi bodů měřených technologií GNSS  

a měřením geodetickým je uvedeno v tab. č. 6. Z tabulky vyplývá, že povolné odchylky 

nebyly překročeny. 

 

 

tab.č. 6.  Porovnání délek mezi body určenými technologií GNSS 

z bodu na bod délka měřená délka ze SS rozdíl dovoleno 
557 777 294,39 294,49 0,10 0,15 

557 4029 213,54 213,66 0,12 0,15 

640 4001 15,64 15,63 0,01 0,15 

649 759 81,75 81,74 0,01 0,15 

760 4001 92,80 92,80 0,00 0,15 

760 4004 92,90 92,91 0,01 0,15 

765 4024 42,49 42,50 0,01 0,15 

770 202(2719) 355,50 355,50 0,00 0,13 

770 4032 67,34 67,33 0,01 0,15 

771 4032 151,61 151,63 0,02 0,15 

774 202(2719) 319,80 319,80 0,00 0,13 

774 4030 122,04 122,05 0,01 0,15 

774 4031 51,60 51,62 0,02 0,15 

777 4030 57,28 57,27 0,01 0,15 

786 4013 83,48 83,49 0,01 0,15 

786 814 819,01 819,08 0,07 0,15 

4001 4002 117,70 117,72 0,02 0,15 

4002 4003 157,93 157,98 0,05 0,15 

4005 4006 127,32 127,32 0,00 0,15 

4009 4020 168,69 168,75 0,06 0,15 

4013 5.3(2719) 67,45 67,51 0,06 0,13 

4022 4023 95,20 95,17 0,03 0,15 

50 4024 49,82 49,83 0,01 0,15 

4025 5.3(2719) 77,11 77,09 0,02 0,13 

4031 4032 131,06 131,04 0,02 0,15 
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8.3. Měření klasickými geodetickými metodami 

Zaměření těmito metodami podle Návodu pro obnovu katastrálního operátu je 

rozděleno takto: 

a) plošné sítě s měřenými vodorovnými úhly a délkami. 

b) polygonové pořady oboustranně připojené a orientované.  

c) protínáním vpřed z úhlů, z délek nebo kombinovaným protínáním nejméně 

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

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 či s orientací na daném i určovaném bodě.  

Ostatní stabilizované body PPBP byly měřeny a uspořádány v měřické síti, 

kterou tvořily polygonové pořady a rajóny.  

8.3.1. Měření nových bodů v měřické síti 

Při měření ostatních bodů sítě byla použita měřická síť a rajóny, kterými jsem 

zaměřoval body na technických objektech. Měřická síť je po obvodu napojena  

na dvojice pevných bodů o známých souřadnicích. V našem měření se jedná o body, 

které byly měřené technologií GNSS. Takto určené body považujeme za tzv. pevné 

body. Pro zpevnění celé měřické sítě jsou měřeny body i ve středu této sítě, které jsou 

rovněž určené technologií GNSS. Pro napojení jsem také použil i některé původní body 

ZPBP (bod č. 5 a 5.3) a ZhB (bod č. 202(2719)). Tyto body, mimo jiných,  

byly nalezeny při rekognoskaci terénu.  

K měření mezi jednotlivými body byla použita trojpodstavcová souprava,  

jež zaručuje vyloučení chyb při opakované centraci. Tato souprava sestavená ze tří 

stativů s dostřeďovacími podložkami, umožňuje závislé centrování měřicího přístroje  

a měřicích značek [3].  

Body na technických objektech byly zaměřeny rajónem. Rajón je orientovaná 

a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu [3]. Samotné body byly 

zaměřeny ze stanoviska bodu, který byl součástí měřické sítě, a tudíž známe  

jeho souřadnice.  
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Mezi body PPBP na technických objektech se pásmem kontrolně změřily 

jejich délky a porovnaly s délkami vypočtenými ze souřadnic. (viz tab. č. 7) 

tab.č. 7.  Porovnání délek mezi body na technických objektech 

z bodu  na bod délka měřená délka ze SS rozdíl  dovoleno 
753 754 17.68 17,67 0,01 0,04 

755 756 19.49 19,48 0,01 0,04 

763 764 32.05 32,06 0,01 0,04 

768 769 16.45 16,45 0,00 0,04 

772 773 25.30 25,31 0,01 0,04 

775 776 17.56 17,56 0,00 0,04 

780 781 27.90 27,92 0,02 0,04 

782 783 20.58 20,56 0,02 0,04 

788 789 21,37 21,33 0,04 0,04 

790 791 25.90 25,87 0,03 0,04 

792 793 14.96 14,93 0,03 0,04 

794 795 11.30 11,29 0,01 0,04 

798 799 20.41 20,39 0,02 0,04 

801 802 25,13 25,11 0,02 0,04 

802 803 23.55 23,52 0,03 0,04 

804 805 17.66 17,67 0,01 0,04 

806 807 9.89 9,89 0,00 0,04 

812 813 20.99 20,99 0,00 0,04 

815 816 22.14 22,13 0,01 0,04 

 

Pro geodetické měření nově vybudovaných bodů jsem použil přístroj  

totální stanice Zeiss C20, se kterým byly měřeny vodorovné úhly a délky.  

 

Vodorovné úhly se měřily ve dvou skupinách na jednotlivých stanoviscích. 

Orientace při měření byla provedena aspoň na jeden trvale stabilizovaný bod.  

Mezní odchylka v uzávěru skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami nesmí překročit 

hodnotu 0,003 gon . Délky byly měřeny dvakrát, tam i zpět. Mezní rozdíl dvojice 

měřených délek, je menší, než 0,02 m. Obě mezní hodnoty jsou stanoveny předpisem. 

Naměřené délky přístroj automaticky opravil o fyzikální redukce a o matematickou 

redukci do vodorovné roviny. Při měření byly dodrženy všechny podmínky stanovené 

platnými předpisy. 
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Pro měření vodorovných úhlů a délek se využilo odrazných systémů  

na cílových bodech (obr.10.). Zaměřeny byly také všechny možné orientace na body  

se známými souřadnicemi.  

 

      

Obr. 10.  Odrazný hranol 

 

 

Naměřené hodnoty byly ukládány na paměťovou kartu našeho přístroje,  

proto nebyl zapotřebí ruční zápis všech hodnot z měření. Ruční zápis hodnot se použil 

jen pro kontrolu uzávěru skupiny. V případě překročení mezní odchylky uzávěry  

se měření opakovalo. Výsledkem měření je zápisník geodetického měření po konverzi  

a adjustaci (příloha 5b). 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vojtěch Paskuda: Revize a doplnění PPBP v katastrálním území Hněvošice 
_________________________________________________________________________ 

 
 
2012  32 
 

 

8.3.2. Zaměření bodu č. 555 

Protínáním ze směrů, byl v rámci měřické sítě určen bod č. 555.  

Poloha bodu č. 555 je svislá osa kříže na věži místního kostela. Za normálních 

okolností, by bod na věži kostela byl zařazen mezi zhušťovací body.  

Důvodem nezařazení, je tvar věže kostela, který není ze všech stran symetrický  

a případné cílení by mohlo být nejednoznačné. Věž kostela je viditelná i z dalekého 

okolí. Proto je díky své viditelnosti tento bod začleněn do PPBP a je možné na tento 

bod připojovat nová měření v rámci orientace.   

 

      
Obr. 11.  Zaměření bodu č. 555 

 

Cílení bylo provedeno na vodorovné rameno kříže na oba konce ramene 

(obr.11.). Z obou získaných směrů se zjistil průměrný směr a ten byl použit pro výpočet 

polohy bodu č. 555 .  
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Bod byl zaměřen z okolních bodů č. 202(2719), 517, 771, 774, 786, 787, 

4010, 4012, 4022, 4025 a 4032. Body jsou vybrány tak, aby určovaný bod ležel 

přibližně v těžišti těchto okolních bodů (obr.12.).  

 

 

 

Obr. 12.  Schéma okolních bodů 
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8.3.3. Výpočet souřadnic bodů měřených geodeticky 

Zápisník z polního měření byl po adjustaci a konverzi převeden do formátu 

MAPA2 (textový soubor) a následně načten do programu GNET/WK.  

V programu GNET/WK pracujeme ve dvou krocích. Nejprve vypočteme přibližné 

souřadnice bodů a následně provedeme samotné vyrovnání sítě.  

 

Pro výpočty přibližných souřadnic a samotného vyrovnání sítě jsou využity 

souřadnice pevných bodů zjištěných z DATAZ a bodů určených metodou GNSS,  

které se mezi tyto body také počítají. Souřadnice pevných bodů se během celého 

výpočtu nemění. Přibližné souřadnice bodů nalezneme v příloze 6a. Následně byla 

v tomto programu síť vyrovnána metodou nejmenších čtverců (MNČ).  

Protokol o polohovém vyrovnání sítě MNČ je uveden v příloze 6b.  

 

 Při vyrovnání byla zjištěná průměrná střední souřadnicová chyba souboru 

bodů, která je 20 mm. Maximální hodnota střední souřadnicové chyby mxy souboru 

bodů je 28 mm. Dosažené přesnosti jednotlivých bodů jsou uvedeny v příloze 6c. 

Mezní odchylky a geometrické parametry stanovené pro práci v Katastru nemovitostí 

dané Vyhláškou ČÚZK č.26/2007 Sb., byly dodrženy. Body vyhovují 3 třídě přesnosti, 

kde střední souřadnicová chyba je mxy = 0,06 m.  

 

Výsledný seznam souřadnic a výšek všech bodů nového PPBP je uveden 

v příloze 3a. V tomto seznamu je uveden i způsob stabilizace jednotlivých bodů  

a jejich zaměření. 
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9. Geodetické údaje a přehledný náčrt 

Po zjištění všech souřadnic nových bodů PPBP, byly v kanceláři vyhotoveny 

geodetické údaje jednotlivých bodů. Dále byl proveden zákres původních  

a trvale stabilizovaných bodů do přehledného náčrtu v rámci celého k. ú. Hněvošice. 

 

9.1. Vyhotovení geodetických údajů 

Pro všechny nalezené a nově vybudované trvale stabilizované body PPBP 

jsem vyhotovil geodetické údaje (příloha 7), podle bodů 12.15 a 12.16 přílohy 

katastrální vyhlášky ČÚZK č.26/2007 Sb. a vzoru v příloze č. 13.  Případné orientační 

směry u bodů PPBP se uvádějí jen v místopisném náčrtu geodetických údajů.  

Obsah geodetických údajů je popsán v kapitole 4.1.9. 

Nové geodetické údaje byly vyhotoveny v programu WKOKES.  

U každého bodu je napsána verze vyhotovení GÚ. Verze je dána pořadím geodetického 

údaje v ISKN. U bodů původních, je dána verze 2, protože tyto body již měly  

v minulosti geodetické údaje vyhotoveny. U nových, trvale stabilizovaných bodů,  

je zvolena verze 1. 

Při vyhotovení místopisného náčrtu byly použity mapové značky podle 

zvláštního předpisu. Velikosti mapových značek se nemusí dle předpisu dodržovat, 

důležitá je přehlednost místopisu. K bodům jsem zaměřil s přesností na centimetry 

vyhledávací míry vztažené k blízkým a zároveň trvalým předmětům (stromy, rohy 

budov, dopravní značky, lomové body chodníků a plotů, kanály, šoupata atd.).  

Míry nesmí omezovat přehlednost údajů místopisného náčrtu, nárysu nebo detailu.  

Do geodetického údaje se pro případné další ověřování při vyhledávání bodů uvádějí 

míry mezi jednotlivými body a míry mezi bodem a stanoviskem. Při kresbě nárysu  

u bodu na technickém objektu se tento objekt zvýrazní šrafováním. 
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9.2. Vyhotovení přehledného náčrtu 

Přehledný náčrt je vyhotoven v programu WKOKES. Měřítko přehledného 

náčrtu je 1:5000. Podklad náčrtu je zmenšenina obrazu katastrální mapy (příloha 4a). 

Samotný přehledný náčrt obsahuje tyto prvky: 

• nadpis „Přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole  

po revizi a doplnění“ 

• lokalizační údaje (obec, okres, katastrální území) 

• výpis poledních použitých čísel ve zmiňovaném a sousedním k. ú. 

• měřítko přehledného náčrtu 

• datum vyhotovení, jméno a podpis zpracovatele 

• zákres nalezených bodů polohového bodového pole, včetně jejich 

čísel (černě) a případné vyznačení jejich zrušení (červeně) 

• zákres nových bodů PPBP včetně jejich čísel (červeně) 

• zákres měření odpovídající zápisníku 

• klad SM5 

• zákres správních hranic (státní, katastrální území, vlastnické) 

• názvy sousedních katastrálních území 

• místní a pomístní názvosloví 

• legendu s vysvětlivkami 
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10. Závěr 

Cílem této diplomové práce byla revize a doplnění podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Hněvošice. 

V říjnu 2011 byly zahájeny práce revizí stávajících bodů PPBP. Pro optimální 

hustotu podrobného polohového bodového pole, jsem nově stabilizoval 67 bodů PPBP  

v intravilánu obce. Body byly rozmístěny tak, aby vytvořily měřickou síť.  

Po obvodu a ve středu měřické sítě byly vybrané body PPBP, zaměřeny technologií 

GNSS metodou RTK. Tyto a původní body jsou považovány za tzv. pevné body. 

Ostatní body sítě byly zaměřeny geodetickými metodami. Rajónem se zaměřily body  

na technických objektech.  

 Výsledné souřadnice bodů PPBP jsou určeny metodou vyrovnání sítě,  

čímž zároveň získáme okamžitou kontrolu nad splněním požadovaných přesnosti. 

Vyrovnání sítě bylo realizováno prostřednictvím metody nejmenších čtverců, 

programem GNET/WK. Při vyrovnání, se souřadnice pevných bodů nevyrovnávají. 

Grafickou část práce jsem zpracoval v programu WKOKES. V tomto programu je 

vytvořen výsledný přehledný náčrt a geodetické údaje jednotlivých bodů  

v digitální podobě. 

Po vykonání všech prací, byl vyhotoven kompletní elaborát revize  

a doplnění PPBP, který byl použit Katastrálním pracovištěm Opava. Důležitou částí 

elaborátu je hlavně přehledný náčrt nového PPBP v k. ú Hněvošice, geodetické údaje  

o bodech PPBP a seznamy souřadnic a výšek nových bodů.  

Doplněné podrobné polohové bodové pole v k. ú. Hněvošice je platné  

od 1.4.2012 pro účely správy katastru a měřické činnosti.  
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