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Anotace 

 V práci jsem se zabýval revizí a dopln�ním podrobného polohového bodového pole 

v katastrálním území Nová Ves u Rýma�ova. Práce je rozd�lena na �ást teoretickou  

a praktickou. V teoretické �ásti je popsán katastr nemovitostí, technologie GNSS a návod 

pro budování nebo revizi a dopln�ní PPBP. V praktické �ásti je popsána daná lokalita, 

použité podklady, revize území p�ed zam��ením, použité p�ístroje a na záv�r je popsáno 

zam��ení, výpo�etní práce a grafické zpracování. V dané lokalit� byla vytvo�ena nová sí�

bod� podrobného polohového bodového pole, hustota nových bod� byla volena 

s p�ihlédnutím na technické možnosti m��ení pro ú�ely m��ení správy katastru. 

Klí�ová slova: katastrální území, podrobné polohové bodové pole, katastr nemovitostí,  

    technologie GNSS 

Annotation 

 In this thesis I deal with revision and completion of detailed positional point field in 

the registration area Nova Ves, near Rymarov. The thesis is divided into theoretical and 

practical section. The theoretical section describes the land register, GNSS technology and 

instructions for building or revision and completion of PPBP. The practical section 

describes mentioned locality, used materials, the revision of the area before measurements, 

used instruments and at the end I describe measurements, computational work and graphic 

design. The new site of detailed positional point field was created at the area, the densities 

of new points were chosen taking into account the technical possibilities of measurements 

for the purpose of measuring the land management. 

Keywords: Cadastral, detailed positional point field, real estate, GNSS technology 
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Seznam použitých zkratek

GNSS  družicový polohový systém (Global Navigation Satelite Systém) 

GPRS  mobilní datová služba p�ístupná pro uživatele GSM mobilních telefon�

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci 

ISKN   informa�ní systém katastru nemovitostí 

KO  katastrální operát 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RTK  statická metoda (real time kinetic) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

SM 5  státní mapa v m��ítku 1:5000 

VÚGTK výzkumný ústav geodetický, topografický, kartografický, v.v.i. 

UMTS  univerzální mobilní telekomunika�ní systém 

ZABAGED základní báze geodetický dat 

ZhB   zhuš�ovací bod 

ZPBP  základní polohové bodové pole 
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Úvod 

 Tématem této diplomové práce je revize a dopln�ní podrobného polohového 

bodového pole (PPBP) v obci Dolní Moravice, katastrální území Nová Ves u Rýma�ova. 

Bodové pole je vytvo�eno na základ� návrhu Katastrálního ú�adu pro Moravskoslezský 

kraj se sídlem v Opav�. Bodové pole bude využíváno pro práci p�i obnov� katastrálního 

operátu a také jako geodetické základy pro navazující m��ické �innosti p�i vedení a správ�

katastru. 

 Zam��ování probíhalo pod vedením Katastrálního ú�adu pro MS kraj, a bylo 

provád�no m��i�skou skupinou Michala Kurky. Byla mi umožn�na práce se všemi p�ístroji 

pot�ebnými pro m��ení a také mi byly poskytnuty výpo�etní a grafické programy p�i 

následném zpracování nam��ených hodnot. 

 První kapitola této práce je v�nována teorií, ve které je popsán katastr nemovitostí, 

technologií GNSS a budování nebo revize a dopln�ní podrobného polohového bodového 

pole. Veškeré informace vycházejí ze závazných p�edpis�, norem, vyhlášek, odborné 

literatury a uvedených internetových odkaz�. 

 Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou lokality, sb�rem dostupných 

informací o zájmovém území, p�ípravnými pracemi p�ed m��ením a revizí daného území. 

Po vyhodnocení podklad� byl proveden vlastní návrh nov� vybudovaného podrobného 

polohového bodového pole. Sí� bodu PPBP byla navržena jako plošná. 

 Ve t�etí navazující �ásti je popsána vlastní realizace m��ení, p�ístrojové vybavení a 

dále vlastní zam��ení nov� vybudovaných bod� sít�. M��ení probíhalo pomocí 

geodetických metod a také s využitím globálních naviga�ních satelitních systém� (GNSS). 

 Ve �tvrté záv�re�né kapitole je popsáno samotné zpracování nam��ených dat, 

s vyhodnocením výsledk� a vytvo�ení grafické p�ílohy (p�ehledný ná�rt podrobného 

polohového bodového pole revize a dopln�ní PPBP). 

 V celé práci je popsáno kompletní �ešení tvorby podrobného polohového bodového 

pole, od revize bod� pot�ebných pro zam��ení nových bod�, p�es návrh sít� p�vodních 

bod� PPBP, až po samotnou realizaci nových bod� m��ení a výsledné zpracování. Elaborát 

je vyhotoven dle stávajících platných p�edpis�. 
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1  Katastr nemovitostí dle [11] 

 Katastr je soubor údaj� o nemovitostech v �eské republice (dále jen 

„nemovitosti“) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové ur�ení. 

Sou�ástí katastru je evidence vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem dle 

zákona �. 265/1992 Sb. (dále jen „právní vztahy“) a dalších práv k nemovitostem podle 

tohoto zákona. 

Katastr je zdrojem informací, které slouží: 

a) k ochran� práv k nemovitostem, pro da�ové a poplatkové ú�ely, k ochran�

životního prost�edí, zem�d�lského p�dního fondu, pozemk� ur�ených 

k pln�ní funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj 

území, k oce�ování nemovitostí, pro ú�ely v�decké, hospodá�ské a 

statistické, 

b) pro tvorbu dalších informa�ních  systém� sloužícím k ú�el�m uvedených 

v písmenu a). 

 Katastr je veden jako informa�ní systém o území �eské republiky p�evážn�

po�íta�ovými prost�edky. 

1.1 Evidence katastru nemovitostí 

V katastru nemovitostí se evidují:

a) pozemky v podob� parcel, 

b) budovy spojené se zemí pevným základem a to: 

1. budovy, kterým se p�id�luje popisné nebo eviden�ní �íslo, 

2. budovy, kterým se popisné nebo eviden�ní �íslo nep�id�luje a 

které nejsou p�íslušenstvím jiné stavby evidované na téže 

parcele, 

c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky (dle zákona  

�. 72/1994 Sb.) v budovách, 
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d) rozestav�né budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat 

evidenci: 

 - budovy spojené se zemí pevným základem, a to: 1. budovy, 

kterým se p�id�luje popisné nebo eviden�ní �íslo, 2. budovy, 

kterým se popisné nebo eviden�ní �íslo nep�id�luje, a které 

nejsou p�íslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,  

 - byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona �. 

72/1994 Sb. v budovách, 

požádá-li o to vlastník nemovitostí, nebo jiná osoba oprávn�ná z práva, 

které se zapisuje do katastru, nebo v souvislosti se vznikem, zm�nou nebo 

zánikem v�cného práva k nim, 

e) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní 

p�edpisy. 

f) vodní stavby dle [15] sbírky zákon� �. 23/2007 Sb. 

 P�edm�t úpravy: 

 Tato vyhláška stanoví podrobn�jší vymezení vodních d�l spojených se zemí 

pevným základem, evidovaných v katastru nemovitostí �eské republiky, kterými 

jsou p�ehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním ú�el�m z�ízené v korytech 

vodních tok� nebo na jejich b�ezích, stavby k využití vodní energie a stavby 

odkališ�. 

V katastru se neevidují drobné stavby. 

Pozemky se �lení podle druh� na ornou p�du, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty (dále jen „zem�d�lské pozemky“), lesní pozemky, vodní plochy, 

zastav�né plochy a nádvo�í a ostatní plochy. 

Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území. 

1.2 Obsah katastru nemovitostí 

Katastr obsahuje: 

a) geometrické ur�ení a polohové ur�ení nemovitostí a katastrálních území, 
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b) druhy pozemk�, �ísla a vým�ry parcel, popisná a eviden�ní �ísla budov, 

vybrané údaje o zp�sobu ochrany a využití nemovitostí, �ísla byt� a 

nebytových prostor� a pojmenování nebytových prostor�, dále údaje pro 

da�ové ú�ely a údaje umož�ující propojení s jinými informa�ními systémy, 

které mají vztah k obsahu katastru, 

c) údaje o právních vztazích v�etn� údaj� o vlastnících a o jiných oprávn�ných 

a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona, 

d) údaje o podrobných polohových bodových polích, 

e) místní a pomístní názvosloví. [11] 
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2 Technologie GNSS dle [3, 4, 14]

 Je globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satelite 

Systém). Umož�uje za pomocí družic ur�ení polohy, rychlosti a �asu v reálném �ase na 

kterémkoliv míst� na Zemi. P�esnost ur�ování polohy je na desítky až jednotky metr�, ve 

speciálních nebo v�deckých aplikacích m�že být až n�kolik centimetr� až milimetr�. 

 V roce 2008 je pln� funk�ní systém provozovaný armádou USA, takzvaná 

NAVSTAR GPS. Ruská vláda schválila znovuobnovení GNSS GLONASS do plného 

opera�ního stavu. Vývoj probíhá na evropském GNSS Galileo, �ínském COMPASS a 

jejich uvedení do provozu se po�ítá po roce 2012.  

2.1 Princip funkce 

Zjednodušen� lze družicové polohové systémy popsat jako družicový rádiový 

dálkom�rný systém: 

• Dálkom�rný systém je takový, kdy se poloha n�jakého objektu ur�uje ze  

vzdáleností od bod� se známou polohou. 

• Rádiový systém pro m��ení ur�itého parametru využívá rádiových vln.

2.2 Struktura GNSS 

Systém se skládá ze t�í segment� (podsystém�) dle [3] 

• kosmického 

• �ídícího 

• uživatelského 

• Kosmický segment (platí pro GPS) 

-    skládá se z 32 družic, z toho 24 opera�ních, 3 záložní ve vesmíru a 5 

záložních na Zemi, které jsou p�ipraveny k vynesení na ob�žnou dráhu 

b�hem 24 hodin, 
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- družice jsou umíst�ny ve výšce 20180 km nad Zemí na šesti tém��

kruhových ob�žných drahách se sklonem k rovníku 55 stup��, 

- doba ob�hu družice kolem Zem� je 11 hodin 58 minut, pohybuje se 

rychlostí 3,8 km/s, 

- družice jsou vybaveny pohonným za�ízením, které v p�ípad� pot�eby 

umož�ují zm�nu poloh, váží asi 1,8 tuny, 

- životnost jedné družice je asi 7 až 10 let, 

- každá družice je vybavena p�ijíma�em, vysíla�em, atomovými 

hodinami s �adou p�ístroj�, které slouží pro navigaci nebo jiné 

speciální úkoly, 

- družice p�ijímá, zpracovává a uchovává informace p�edávané 

z pozemního �ídícího centra, na základ� kterých koriguje svoji dráhu 

raketovými motory, sleduje stav vlastních systém� a podává o t�chto 

skute�nostech informace zp�t do �ídícího centra. 

• �ídící segment 

- se skládá z monitorovacích stanic na Zemi vykonávajících nep�etržité 

pozorování na viditelné družice, 

- poloha t�chto stanic je známá s vysokou p�esností – �ádov� na 

centimetry, 

- hlavní �ídící stanice shromaž�uje data z monitorovacích stanic a 

centráln� je zpracovává, ur�ují se pomocí nich tzv. efemeridy 

(informace o polohách družic), provád�jí se korekce hodin, monitorují 

se funkce družic a získané údaje se p�edávají zp�t družicím, 

- segment tvo�í 5 monitorovacích stanic (Hawaii, Ascension Island, 

Diego Garcia, Kwajalein a hlavní �ídící stanice (tzv. MCS – Master 

Control Station) v Colorado Springs a 3 pozemní �ídící stanice, které 

spolupracují s hlavní �ídící stanicí, 

- cílem celého �ídícího segmentu je monitorování funkcí každé družice, 

sledování a výpo�et dráhy družice, komunikace a zajišt�ní p�esného 

chodu atomových hodin na družicích, 
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- v sou�asné dob� existuje n�kolik nezávislých monitorovacích sítí, 

které provád�jí další p�esn�jší ur�ování polohy, p�edevším pro velmi 

p�esné aplikace (geodézie, geodynamika). 

• Uživatelský segment 

- skládá se z GNSS p�ijíma�� jednotlivých uživatel�, které umož�ují 

p�ijímat signály z družic a získávat z nich informace o své poloze a 

�ase, 

- tvo�í ho pasivní p�ijíma�e schopné p�ijímat a dekódovat signály 

z družic, 

- družice vysílají signály, zatímco uživatelský GNSS p�ijíma� zjiš�uje 

�as jejich p�íjmu. Z doby, která uplyne mezi vysíláním a p�íjmem 

signál� ur�uje vzdálenost p�ijíma�e k družicím. Z nich a z polohy 

družic v daném okamžiku ur�í p�ijíma� uživatele svou polohu, 

- speciální programy pak umož�ují nejen na�ítat údaje z p�ístroje, 

zobrazovat je a uchovávat v po�íta�i, ale také p�ímo na po�íta�i 

zadávat jednotlivé trasové body, sestavovat z nich trasy r�zných cest a 

ur�ovat vzdálenosti k vybraným cíl�m, 

- krom speciálních p�ijíma�� ur�ených pro vojenské aplikace, existuje 

dnes �ada dalších typ� GNSS p�ijíma��, 

- p�ijíma�e pro geodetické ú�ely umož�ují centimetrová m��ení. 

2.3 Využití GNSS 

- ur�ování polohy bod� s vysokou p�esností (až 5 mm), 

- vyty�ování, 

- zam��ování, 

- ur�ování parametr� rotace Zem�, 

- sledování deformací inženýrských staveb, 

- sledování pohyb� zemských desek, 

- poloha pól�, 

- korekce �asu, 

- GIS, mapování – sb�r dat, 
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- letectví – navigace letadel, 

- námo�ní navigace – navigace lodí, 

- sledování a navigace vozidel, 

- cestování – turistika, expedice, 

- m��ení rychlosti, 

- po�ítání ujetých nebo ušlých kilometr�, 

- velice p�esné ur�ení �asu.[3]

2.3.1  Využití GNSS v geodézii

V�tšinou musí být pole vytvo�eno nebo dopln�no o nové body. Je tedy nutno 

vybudovat PBPP a stabilizovat ho. GNSS má výhody zejména v rychlosti, nenáro�nosti a 

finan�ní úspo�e. Dále je možné tuto metodu využít v pozemkových úpravách p�i 

zam��ování skute�ného stavu. Požadovanou p�esnost nám pomáhají dosáhnout nové 

metody m��ení (nap�. RTK – real time kinetic, Stop and go a rychlá statická metoda). 

• RTK - (Real Time Kinematic) 

- satelitní navigace je technika používaná v geodézii a hydrografickém 

pr�zkumu založená na použití nosných fázových m��ení GNSS, kde 

jediná referen�ní stanice poskytuje v reálném �ase opravy, které 

poskytují až centimetr na úrovni p�esnosti. 

• Stop and go 

-   p�i tomto postupu ozna�ovaném také jako polokinematická metoda se 

ambiquity ur�í na za�átku vlastního m��ení.  

- samotné m��ení po ur�ení ambiquit se provádí tak, že pohyblivým 

p�ijíma�em m��íme jen n�kolik vte�in na jednotlivých bodech. B�hem 

m��ení však musí být zachován nep�erušený p�íjem signálu všech 

(nejmén� 4), družic, to znamená i b�hem p�esunu mezi body, 

- metodu lze použít pouze v otev�eném terénu bez p�ekážek, podobn�

jako kinematické metody.[4] 
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• Rychlá statická metoda 

 - je podobná klasické statické metod�, avšak výrazn� se zkracuje doba 

m��ení. 

 - zkrácení dob observace se dosahuje technologií rychlého ur�ení 

ambiquit což se dosahuje dv�ma zp�soby: 

o první spo�ívá ve využití technických zlepšení p�i m��ení 

pseudovzdáleností,  

o druhý zp�sob využívá speciální statické postupy, které p�i 

p�íjmu signálu z v�tšího po�tu družic využívají v�tší po�et 

nadbyte�ných m��ení a ur�í ambiqiuty rovn�ž b�hem 

n�kolika minut, 

- úsp�ch metody spo�ívá výrazn� na po�tu družic nad horizontem a jejich 

geometrické konfiguraci.[4] 

2.4 Diferenciální GNSS dle [14]  

 M�žeme narazit na n�kolik d�vod�, pro� je p�ijímaný signál nep�esný: 

•  drobné odchylky v �ase mezi satelity, 

•  drobné nep�esnosti ve vysílané poloze satelitu, 

• a zejména r�zné atmosférické poruchy a nižší rychlost ší�ení signálu 

v troposfé�e a ionosfé�e, toto zpomalení je tím citeln�jší, �ím níže se 

satelit nachází nad obzorem, protože tím delší vzdálenost musí signál 

urazit atmosférou. 

Abychom vlivy na výsledné sou�adnice minimalizovali, m�žeme p�edpokládat, 

že pokud m��íme na dvou blízkých bodech, pak se vlivy projeví stejn� a zm��ená 

vzájemná poloha (vektor) bude minimáln� zatížena touto chybou. Pokud jedním 

z m��ených bod� bude bod se známými sou�adnicemi, pak pomocí p�esn� zm��ené 

relativní polohy jsme schopni ur�it p�esné sou�adnice druhého bodu. Této metod� se �íká 

diferenciální. M��ení na známém bod� m�žeme nahradit daty ze sítí referen�ních stanic 

(CZEPOS). P�i tomto m��ení m�žeme využívat jak statická data, tak data pro RTK 

metody, kdy sít� poskytují korekce polohy. 
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Korek�ní data mohou být poskytována ve form� korek�ního vektoru nebo 

kinematiky reálného �asu (RTK – Real Time Kinematic). Data jsou aktualizována 

v n�kolika sekundových intervalech, aby v�asn� reagovala na zm�ny atmosféry. 

 RTK referen�ní stanice zasílá v reálném �ase p�ijíma�i údaje o odchylkách ve 

fázi nosného GNSS signálu. To u GPS umož�uje lokaliza�ní jednotce dosáhnout p�esnost 

až 1 cm v horizontálním sm�ru, nesmí se však vyskytovat více než 20 – 30 km od 

referen�ní stanice. K odstran�ní tohoto omezení slouží m��ení na více referen�ních 

stanicích, kdy na výpo�etních serverech dojde k ur�ení tzv. sí�ového �ešení a dle výsledk�

testovacího m��ení v síti CZEPOS z roku 2006 dojde k ur�ení sou�adnic se stejnou 

p�esností kdekoliv na území státu. V dnešní dob� poskytuje CZEPOS p�ehled o dosažené 

p�esnosti sí�ového �ešení na internetovských stránkách.  

Diferenciální data mohou být p�ijíma�i poskytována p�es satelit, �ast�ji však p�es 

pozemní vysílání – rádiové p�enosy nebo pomocí mobilních sítí jako je GSM, GPRS nebo 

UMTS. 
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3 Budování nebo revize a dopln�ní PPBP dle [5,11] 

Pro pot�eby podrobného m��ení p�i obnov� katastrálního operátu a p�i jeho 

následném vedení se z bod� ZPBP, ZhB, PPBP a bod� referen�ní sít� permanentních 

stanic ur�ují body PPBP. Z t�chto bod� se dále p�i podrobném m��ení ur�ují pomocné 

m��ické body. 

Pokud není revize a dopln�ní PPBP sou�ásti projektu obnovy katastrální operátu, 

zpracuje se pro každé katastrální území nebo jeho �ást, pop�ípad� pro více katastrálních 

území projekt budování nebo revize a dopln�ní PPBP. 

  

3.1  Obsah projektu 

a) d�vod budování nebo revize a dopln�ní PPBP, 

b) charakteristika katastrálního území, respektive lokality, 

c) odhad stavu a kvality dosavadního polohového bodového pole, pokud 

v lokalit� existuje, v�etn� grafického p�ehledu území ve vhodném m��ítku 

s jeho zákresem, 

d) rozsah pot�eby dopln�ní nebo vybudování PPBP, zp�sob stabilizace a 

ochrany bod� a metody ur�ení bod� PPBP, v�etn� up�esn�ní pot�eby 

budování bod� ZPBP a ZhB, 

e) �asový postup obnovy bodového pole, nároky na pracovní síly, pop�ípad�

zpracovatele jednotlivých díl�ích �inností, 

f) další up�es�ující informace k budování nebo revizi a dopln�ní PPBP. 

Nadmo�ské výšky bod� PPBP se ur�ují pouze tehdy, nedojde-li tím 

k nep�im��enému navýšení �asové náro�nosti pracovního postupu. Byla-li výška ur�ena 

technologii GNSS s dostate�ným po�tem identických bod� pro výškovou transformaci, 

uvede se poznámka „GNSS“, byla-li výška bodu ur�ena nivelací, doplní se poznámka 

„niv.“. Výška se uvádí na dv� desetinná místa. 
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3.2 �íslování bod� polohových bodových polí 

Jednotkou pro �íslování bod� ZPBP a ZhB je triangula�ní list, jednotkou pro 

�íslování bod� PPBP je katastrální území. Body se ozna�ují dvanáctimístným úplným 

�íslem. 

 P�itom: 

a) pro body ZPBP a ZhB má �íslo tvar 0009EEEECCC0, kde EEEE je �íslo 

triangula�ního listu a CCC je po�adové �íslo bodu (ZPBP v rozmezí od 1 do 

199 a ZhB od 201 do 499), po�adové �íslo p�idruženého bodu k bodu ZPBP a 

ZhB se uvádí na posledním míst� úplného �ísla tohoto bodu namísto 0, 

b) pro body PPBP má �íslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je po�adové �íslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální 

pracovišt� vykonává p�sobnost p�íslušného katastrálního ú�adu, a CCCC je 

po�adové �íslo bodu v rozmezí 501 až 3999, 

c) pomocné body se ozna�ují dvanáctimístným úplným �íslem ve tvaru 

PPP00000CCCC, kde PPP je po�adové �íslo katastrálního území v rámci 

územního obvodu katastrálního pracovišt�, a CCCC je po�adové �íslo 

pomocného bodu od 4001 v�etn�. P�itom je nutno zajistit, aby nedošlo 

k duplicit� s body ur�enými p�i budování �i revizi a dopln�ní PPBP. 

Body PPBP jsou �íslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se nacházejí, 

pokud je bod totožný s lomovým bodem hranice katastrálního území nebo se výjime�n�

nachází na hranici katastrálního území, pak p�íslušnost bodu ke katastrálnímu území je 

v p�ehledném ná�rtu PPBP (dále jen „p�ehledný ná�rt“) vyjád�ena zkratkou katastrálního 

území u �ísla bodu. 

Bod PPBP se p�e�ísluje, pokud jeho dosavadní �íslo nevyhovuje ustanovením 

p�edpisu nebo vyskytuje-li se v rámci katastrálního území více bod� se stejným �íslem. 

�ísla zrušených bod� se nesmí opakovan� použít. 
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3.3  P�ípravné práce 

Na základ� dostupných podklad� k bod�m polohových bodových polí nebo 

s využitím p�ehledu bodových polí v ISKN se p�ipraví p�ehledný ná�rt. Do p�ehledného 

ná�rtu v m��ítku 1:5000 nebo 1:10000 se zakreslí body polohových bodových polí, v�etn�

bod�, které dosud nemají ur�eny sou�adnice v S-JTSK (p�idružené body k 

trigonometrickým bod�m s p�ibližnou délkou a sm�rníkem). Jako podklad pro p�ehledný 

ná�rt lze využít digitální grafické mapové podklady (SM5, ZABAGED a ortofotografické 

zobrazení), rastr katastru nemovitostí a sou�adnic bod� �íslovaných v zpracovávaném k. ú. 

i v sousedních k. ú., ležících u hranice �i uvnit� zadaného k. ú.. 

Po�ídí se kopie geodetických údaj� o bodech zakreslených v p�ehledném ná�rtu, 

pokud existují. 

3.4 Rekognoskace a volba nových bod�

Body PPBP se vyhledají v terénu a jejich poloha se ov��í podle geodetických 

údaj�. P�i pochybnosti o totožnosti bod� se jejich poloha ov��í kontrolním m��ením a 

výpo�tem. Je-li obnova katastrálního operátu provád�na jen na �ásti katastrálního území, 

rozsah budování nebo revize a dopln�ní PPBP se omezí pouze na tuto �ást. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a ZhB se provádí pouze v rozsahu nezbytném 

pro rozvržení a zam��ení bod� PPBP. 

Podle výsledku rekognoskace se navrhnou ke zrušení p�ednostn� ty body PPBP, 

které nespl�ují technické požadavky na stabilizaci. Následn� se ke zrušení navrhnou ty 

body, jejichž kontrolní zam��ení, pop�ípad� p�eur�ení, by bylo nehospodárné a i p�i jejich 

zrušení z�stane zachována taková hustota bod� PPBP, aby vyhovovala technickým 

možnostem m��ení pro ú�ely správy katastru. U stávajících bod� PPBP, které budou 

v PPBP ponechány, se ov��í a podle pot�eby opraví nebo doplní geodetické údaje, 

pop�ípad� se vyhotoví nové. V p�ípad� nedostate�né hustoty se PPBP doplní o nové body. 

P�ehledný ná�rt se upraví podle výsledku rekognoskace a dopln�ní PPBP. U bod�

ur�ených v bývalé t�íd� p�esnosti 4 nebo 5, které nebyly navrženy ke zrušení, se 

z dokumentace p�vodního ur�ení prov��í, zda skute�n� dosažená p�esnost spl�uje 

kritérium. Je-li kritérium p�ekro�eno, body se p�eur�í. 
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Provedení rekognoskace u nalezených bod� se zaznamená do poznámky 

v geodetických údajích t�chto bod� a vyhotoví se pro každou kategorii bod� Oznámení 

závad a zm�n (viz P�íloha �. 15), dle p�íloh 11 a 12 k vyhlášce zákona �. 359/1992 Sb., o 

zem�m��ických a katastrálních orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tento návod pro 

obnovu katastrálního operátu a p�evod �íselného vyjád�ení analogové mapy do digitální 

podoby (dále jen „návod“). Navíc lze pomocí internetové aplikace databáze bod� zaslat 

elektronické oznámení závad a zm�n p�ímo správci daného bodu. 

3.5 Z�ízení a ochrana m��ické zna�ky 

Z�ízení trvale stabilizované m��ické zna�ky (UH mezník, kovová zna�ka o 

pr�m�ru nejmén� 8 mm s plochou hlavou o pr�m�ru nejmén� 25 mm a délce zna�ky 

nejmén� 1.100 mm, zatlu�eným do zpevn�ného povrchu, nebo 2.40 mm s hmoždinkou, 

zapušt�nými do pevných konstrukcí) bodu PPBP projedná p�ed stabilizací její z�izovatel 

s vlastníkem nemovitosti, na které se zna�ka z�izuje (u bod� na technických objektech se 

z�ízení zna�ky neprojednává). Projednání se provede ústní nebo písemnou formou, p�i 

z�ízení m��ické zna�ky se p�ihlédne k výsledk�m projednání. Správce zna�ky zašle 

vlastníku nemovitosti oznámení o z�ízení m��ické zna�ky. 

3.6 Zam��ení bod�

3.6.1 Geodetické metody 

Body PPBP se zam��ují: 

a) plošnými sít�mi s m��enými vodorovnými úhly a délkami, 

b) polygonovými po�ady oboustrann� p�ipojenými a oboustrann�

orientovanými. Polygonové po�ady kratší než 1,5 km mohou být 

jednostrann� orientované, pop�ípad� neorientované (vetknuté). 

Neorientované po�ady mohou mít nejvýše 4 strany a je-li to možné, alespo�

na jednom z jeho vrchol� se zam��í orienta�ní úhel. 

  



Bc. Janis Busios: Revize a dopln�ní PPBP 

2012

Geometrické parametry a kritéria p�esnosti polygonových po�ad� jsou: 

  Kde „n“ je po�et bod� po�adu v�etn� bod� p�ipojovacích 

  	d je sou�et délek stran po�adu. 

Tabulka �. 1: Geometrické parametry a kritéria p�esnosti pol. po�ad�. 

c) protínáním vp�ed z úhl� nebo protínáním z délek nebo kombinovaným 

protínáním nejmén� ze t�í bod� ZPBP, ZhB nebo z jiných bod� odpovídající 

p�esnosti. Úhel protínání na ur�ovaném bod� musí být v rozmezí 30 gon až 

170 gon. Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu ur�ovaném v ur�ovacím 

trojúhelníku nesmí být v�tší než 1500 m. Sm�ry na body vzdálené od 

stanoviska více než 500 m se m��í ve dvou skupinách, 

d) rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bod� na dva body ZPBP, 

ZhB nebo jiné body s prokazatelnou st�ední sou�adnicovou chybou do 0,04 

m nebo s orientací na daném i ur�ovaném bod�. Délka rajónu nesmí být 

delší než délka nejvzdálen�jší orientace. Pokud je délka v�tší než 800 m, 

m��í se všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu se st�ední 

sou�adnicovou chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m, 

e) rajónem do délky 1500 m s orientací na ur�ovaném bod� na nejmén� t�i 

body ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou st�ední sou�adnicovou 

chybou do 0,04 m. Úhel protínání mezi sm�rem s m��enou délkou a 

ostatními orienta�ními sm�ry na ur�ovaném bod� musí být v rozmezí 30 

gon až 170 gon. Pokud je délka rajónu v�tší než 800 m, m��í se všechny 

úhly ve dvou skupinách.Vychází-li rajón z bodu se st�ední sou�adnicovou 

chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300m. 

Vodorovné úhly se m��í ve skupinách (nejmén� v jedné) teodolitem zajiš�ujícím 

p�esnost m��ených sm�r� 0,0006 gon (podle �SN ISO 17123 Optika a optické p�ístroje). P�i 

délkách do 500 m je možné použít teodolit s p�esností 0,002 gon. Mezní odchylka v 

uzáv�ru skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. 
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Délky se m��í 2x, dálkom�rem s p�esností na 0,01 m a oboustrann�, není-li to 

vylou�eno. Krátké délky lze m��it pásmem. Nam��ené délky se opravují o fyzikální 

redukce (teplota a tlak vzduchu), a matematické redukce (vodorovná rovina, nadmo�ská 

výška) a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice m��ených délek je 

0,02 m u délek kratších než 500 m, 0,04 m u délek od 500 m. 

Kalibrace p�ístroj� a pásem používaných p�i m��ení byla provedena dle 

Metrologického �ádu resort� �ÚZK ze dne 2. 7. 2009, �. j. �ÚZK 1558/2009-22 

s ú�inností od 1.9. 2009. Kalibra�ní list viz P�íloha �. 13. Kalibrovanými p�ístroji byly 

totální stanice Rec Elta 3 a  GNSS p�ístroj Leica GPS900CS. 

3.6.2 Fotogrammetrické metody 

Body PPBP a pop�ípad� sou�asn� vlícovací body se ur�ují analytickou nebo 

digitální analytickou aerotriangulaci. Použijí se letecké m��ické snímky zpravidla o 

formátu 23 cm x 23 cm na rozm�rov� stálé podložce. Nejmenší použitelné m��ítko 

takových snímk� je 1:6000. 

Výchozími body jsou vlícovací body ZPBP a ZhB a jiné body ur�ené s p�esností 

spl�ující kritéria mezních odchylek zp�ísn�ná o 30%. 

Výchozí body musí být identifikovatelné na snímcích. Rozloženy mají být pokud 

možno rovnom�rn� na vzdálenost 2 až 3 základen snímkování po obvodu bloku a dále 

uvnit� bloku tak, aby výsledná hustota nejmén� 0,4 bodu na jednu snímkovou dvojici. 

Nadmo�ské výšky se ur�ují se st�ední chybou do 0,10 m. 

Výchozí body se signalizují �tvercovými znaky o rozm�ru 0,20 m x 0,20 m. 

Znaky se dopl�ují t�emi rameny o rozm�ru 0,10 m x 0,60 m svírajícími vzájemn� úhel 133 

gon a odsazenými od bodu o 0,40 m. Barva t�chto znaku a ramen musí být výrazná a v��i 

okolí kontrastní, umíst�nými centricky s maximální odchylkou 0,01 m. 
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3.6.3  Technologie GNSS 

Technické požadavky m��ení a výpo�ty ur�ovaných bod�: 

K m��ení  a jeho zpracování se použijí takové p�ijíma�e GNSS a takové 

zpracovatelské výpo�etní programy a m��ické postupy, které zaru�ují požadovanou 

p�esnost výsledk� provedených m��ických a výpo�etních prací. P�i m��ení i výpo�etním 

zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro p�íslušné p�ístroje i pro 

použitý zpracovatelský program. K m��ení je možné využít signály všech zprovozn�ných a 

správn� fungujících družic, všech dostupných a globálních naviga�ních družicových 

systém�, které jsou založeny na obdobném principu, jako americký systém GPS-

NAVSTAR. 

K dosažení výsledk� lze p�i dodržení ustanovení, využít m��ení v reálném �ase i 

m��ení s následným zpracováním. Pro m��ení mohou být využity metody m��ení v klidu 

(statické metody), i m��ení v pohybu (kinematické metody). Doba m��ení na bod� musí 

být u statických metod dostate�n� dlouhá vzhledem k použité metod� m��ení, délce 

vektor�, použitým aparaturám a po�tu družic obsažených ve výsledku následného 

zpracování, u kinematických metod a m��ení v reálném �ase pak musí obsahovat nejmén�

5 záznam�. 

Ur�ení polohy bodu pouze z jednoho m��ení, nebo jednoho vektoru p�i 

následném zpracování m��ení není p�ístupné. Poloha bodu musí být ur�ena bu� ze dvou 

nezávislých výsledk� m��ení pomocí technologie GNSS, nebo jednoho výsledku m��ení 

technologií GNSS a jednoho výsledku m��ení klasickou metodou. Sou�adnice bodu musí 

vyhov�t daným charakteristikám p�esnosti. 

Opakované m��ení GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno p�i 

nezávislém postavení družic, to znamená, že opakované m��ení nesmí být provedeno 

v �ase, který se v��i �asu ov��ovaného m��ení nachází v intervalech:  

<-1 + n*k; n*k+1> hodin 

kde k je po�et dní, m�že být pouze kladné hodnoty a n = 23,9333 (23h 56m), pro 

americký systém GPS NAVSTAR a 22,5000 hodin (22h 30m), pro ruský systém 

GLONASS.  

Výsledek m��ení GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP nebo 

PDOP je v�tší než 7,0, nelze ov��it pomocí dalšího m��ení GNSS, pro který rovn�ž platí, 
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že hodnota parametru GDOP nebo parametru PDOP je v�tší než 7.0, jestliže se �as 

ov��ujícího m��ení v��i �asu m��ení ov��ovaného nachází v intervalu: 

<-3 + n*k; n*k+3> hodin 

Kalibrace GNSS aparatury byla provedena dle Metrologického �ádu resort�

�ÚZK ze dne 2. 7. 2009, �. j. �ÚZK 1558/2009-22 s ú�inností od 1.9. 2009. Kalibra�ní 

listy viz P�íloha �. 13. 

3.7 Výpo�et sou�adnic bod�

P�i m��ení bod� PPBP plošnými sít�mi, analytickou aerotriangulací a pomocí 

GNSS se použije výpo�et sou�adnic bod� s vyrovnáním metodou nejmenších �tverc�. 

Pokud je bod ur�en polární metodou pouze dvojicí m��ení, sou�adnice se vypo�tou jako 

aritmetický pr�m�r. 

V ostatních p�ípadech se sou�adnice bod� ur�ené geodeticky mohou vypo�ítat 

p�ibližným vyrovnáním: 

a) aritmetickým pr�m�rem z jednotlivých kombinací ur�ovacích prvk�. 

Rozdíly v sou�adnicích mezi jednotlivými kombinacemi nesm�jí p�ekro�it 

2,5 násobek základních st�edních sou�adnicových chyb, 

b) polygonového po�adu rovnom�rným rozd�lením úhlové odchylky na 

jednotlivé vrcholy po�adu a rozd�lením odchylek v sou�adnicích úm�rn�

absolutním hodnotám sou�adnicových rozdíl�. Mezní odchylky viz. 

Tabulka �. 1. 

O pr�b�hu automatizovaného výpo�tu se zpracovává (tiskne) protokol. Ten      

musí obsahovat: 

 - identifika�ní údaje o m��ení (lokalit�), 

 - schematický ná�rt sít�, obsahující m��ené prvky sít�, 

 - vstupní údaje, 

 - údaje o dosažených odchylkách v ur�ovacích obrazcích sít�, 

Sou�adnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se na dv� desetinná místa.  
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Sou�ástí dokumentace k výpo�tu plošné sít� je schematický ná�rt sít� obsahující 

m��ené prvky sít� (délky, sm�ry), p�ípadn� elipsy chyb na ur�ovaných bodech. V mém 

p�ípad� je sou�ástí p�ehledného ná�rtu PPBP. Do výpo�tu sít� nesmí být zahrnuty body 

ur�ené pouze z jedné kombinace (nap�. jediným rajónem). 

3.8 Geodetické údaje 

Pro body PPBP se zpracují geodetické údaje.  

Mají-li body PPBP orienta�ní sm�ry, uvád�jí se pouze v místopisném ná�rtu 

geodetických údaj�. 

P�i vyhotovení ná�rtu se použijí mapové zna�ky podle zvláštních p�edpis� (�SN 

01 3411 Mapy velkých m��ítek – kreslení a zna�ky a �SN 73 0402 Názvosloví mapování), 

p�itom není nutné dodržet jejich p�edepsané velikosti. K bod�m se zam��í s p�esností na 

centimetry vyhledávací míry vztažené k blízkým trvalým p�edm�t�m, zejména stani�ení a 

kolmice. V p�ípad� vyhledávacích m�r od nejednozna�n� identifikovatelných bod� (st�ed 

komunikace, rozhaní druh� pozemk�, ..) se ur�ují míry na dm. 

Vzor formulá�e pro geodetické údaje o PPBP viz Obrázek �. 1. 

Ukázka n�kolika geodetických údaj� je uvedena v p�ílohách.  

(viz P�íloha �. 16). 

Obrázek �. 1: Formulá� pro geodetické údaje. 
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3.9 Technická zpráva

Technická práva se vyhotoví po skon�ení všech �innost spojených s revizí a 

dopln�ním PPBP.  

Obsahuje zejména: 

a) údaje o zachovalosti stávajících bod� PPBP, jejich p�ípadném 

p�e�íslování, ov��ení p�esnosti, zrušení, zm�nách verzí, 

b) údaje o nov� z�ízených (dopln�ných) bodech PPBP (po�et a hustota bod�, 

použitá stabilizace a signalizace, dosažená p�esnost), 

c) údaje o dodržení technických p�edpis�, zd�vodn�ní p�ípadných odchylek 

od jejich ustanovení, 

d) údaje o použitých p�ístrojích a pom�ckách, v�etn� údaj� prokazujících 

spln�ní podmínek zvláštního p�edpisu o m��ických metodách a metodách 

výpo�tu sou�adnic, 

e) seznam �ástí elaborátu, jméno vyhotovitele a datum vyhotovení. 

Neopakují se údaje obsažené v projektu, komentují se však jejich p�ípadné 

zm�ny. 

    

3.10 P�ehledný ná�rt podrobného polohového bodového pole 

Vyhotoví se v m��ítku 1:5000, pop�ípad� v jiném vhodném m��ítku (1:10000). 

Jako podklad je možno využít zmenšeninu obrazu katastrální mapy, orienta�ní mapy 

parcel, rastrový obraz SM5 nebo data ZABAGED. 

Ná�rt obsahuje zejména: 

a) nadpis „P�ehledný ná�rt podrobného polohového bodového pole“ 

b) zákres správních hranic, 

c) názvy v rámci lokality dot�ených a sousedních katastrální území, 

d) klad SM5, 

e) legendu s vysv�tlivkami, 

f) zákres bod� polohových bodových polí v�etn� jejich �ísel (�ern�)  

a vyzna�ení jejich p�ípadného zrušení (�erven�), 
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g) zákres nových ZhB a bod� PPBP v�etn� jejich �ísel (�erven�), 

h) vyzna�ení polygonových po�ad� (�erven�) s ur�ením jejich po�átku a 

konce zna�kami (�erven�), 

i) m��ítko p�ehledného ná�rtu, 

j) datum vyhotovení, 

k) jméno a podpis zpracovatele. 

Není  na závadu, jsou-li v p�ehledném ná�rtu zobrazeny skute�nosti nad rámec 

stanoveného obsahu, nesmí tím však být zhoršena �itelnost nebo reprodukovatelnost 

p�ehledného ná�rtu. V p�ípad�, že jsou pro m��ení využity i body mimo zájmové území, 

jsou rovn�ž zakresleny v p�ehledném ná�rtu, a pokud jsou od zájmového území zna�n�

vzdáleny, mohou být znázorn�ny schematickým zp�sobem vylu�ujícím pochybnost o 

jejich totožnosti. 

3.11 Elaborát budování nebo revize a dopln�ní PPBP 

Elaborát budování nebo revize a dopln�ní PPBP tvo�í podle rozsahu provád�ných 

prací: 

a) projekt (je-li zpracován samostatn�), 

b) oznámení závad o zm�n na stávajících bodech ZPBP, ZhB a bodech 

PPBP, 

c) seznam sou�adnic, 

d) p�ehledný ná�rt, 

e) zápisníky m��ení, 

f) protokol - 1. o výpo�tech p�i geodetickém ur�ení a p�i použití analytické 

aerotriangulace, 

                     - 2. o výpo�tech vektor�, vyrovnání sít� nebo ur�ení bod�

 metodou RTK a transformace sou�adnic do S-JTSK p�i   

 užití GNSS, 

g) geodetické údaje, 

h) vrácená potvrzená oznámení o z�ízení m��ických zna�ek, pop�ípad�

doru�enky a kopie odeslaných oznámení, 

i) technická zpráva, 
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j) kontrolní záznamy z pr�b�žných kontrol a záv�re�né kontroly, 

k) záznamové médium se všemi ostatními �ástmi elaborátu se stavem po 

provedení  p�ípadných oprav na základ� záv�re�né kontroly, a to ve 

struktu�e podle p�ílohy �. 56 (Návodu pro obnovu katastrálního operátu a 

p�evod ve zn�ní dodatku �. 1 a 2, �ÚZK, Praha, 2009) 

Díl�í �ásti elaborátu, (projekt, p�ehledný ná�rt, geodetické údaje, vrácená 

potvrzená oznámení o z�ízení m��ických zna�ek, pop�ípad� doru�enky a kopie odeslaných 

oznámení, technická zpráva a kontrolní záznamy z pr�b�žných kontrol a záv�re�né 

kontroly), musí mít vždy i analogovou podobu. Na digitálním záznamovém médiu nemusí 

být záznam kontroly provedené zem�m��ickým a katastrálním inspektorátem. [5, 10] 
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4 P�ípravné práce p�ed m��ením dle [1] 

4.1  Charakteristika lokality 

Nová Ves u Rýma�ova 

Je vesnice ležící v katastrálním území Nová Ves u Rýma�ova o rozloze  

3,94 km2 . Po�et obyvatel podle posledního s�ítání lidu je 14. Nová Ves u Rýma�ova je 

�ástí obce Dolní Moravice v okrese Bruntál, od které je vzdálená zhruba 2,5 kilometr� na 

západ. 

P�vodn� byla Nová Ves u Rýma�ova hornická obec založená v roce 1604. Na 

jejím území se nachází rozsáhlý komplex rozfáraný do hloubky asi 100 metr�, který je 

nejv�tším historickým dolem na st�íbronosný galenit v �eském Slezsku. Hlavní t�žba 

probíhala p�ed rokem 1500. Ložisko bylo a je významnou mineralogickou lokalitou, 

známou hlavn� sekundárními minerály jako je pyromorfit, anglesit a cerusit. Poloha Nove 

Vsi  u Rýma�ova viz Obrázek �. 2. [1] 

Zem�pisná ší�ka: 49 
 59´ 25 ´´ s. š. 

Zem�pisná délka: 17 
 16´ 34´´ v. d. 

Obrázek �. 2: mapa Nové Vsi u Rýma�ova 
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4.2 Podklady 

Jako podklady byly použity: 

  - ortofoto mapa dané lokality viz Obrázek �. 3. 

    

Obrázek �. 3: Ortofoto mapa Nové Vsi u Rýma�ova 

  - digitální mapa SM 5 – Bruntál 6-7, 6-8, 6-9 (polohopisná a    

    výškopisná �ást) 

  - geodetické údaje p�vodních bod�, ZPBP, ZhB a PPBP 

  - seznam sou�adnic bod� daného KÚ a okolních bod�  
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4.3  Revize 

P�edm�tem revize byly stávající body podrobného polohového bodového pole a 

veškeré trigonometrické a zhuš�ovací body v daném katastrálním území Nová Ves u 

Rýma�ova (krom� bod� 34.1.).

 Podkladem byly p�vodní geodetické údaje daných bod�. Na podklad� ortofoto 

mapy v daném KÚ, do kterého jsem vynesl sou�adnice t�chto bod�, jsem hledal p�vodní 

body pomocí GÚ. V extravilánu se s úsp�chem využívá vyhledání bod� (sou�adnic) 

technologií GNSS. 

 Revidovaných bylo 5 p�vodních bod� (501, 502, 503, 504 a 505), z toho 501, 502 

a 503 byly zni�eny, (Oznámení závad a zm�n viz P�íloha �. 15). Body 504 a 505 byly 

p�em��eny geodetickou metodou – rajónem, porovnání nov� nam��ených s p�vodními 

body jsou uvedeny v p�ílohách, viz Tabulka �. 1. Z tabulky vyplývá, že ob�ma bod�m 

budou p�isouzeny nov� nam��ené sou�adnice a budou tedy oba p�vodní body p�eur�eny. 

Na základ� revize byla navržena nová sí� bod� PPBP. Hustota nových bod� byla volena 

s p�ihlédnutím na technické možnosti m��ení pro ú�ely m��ení správy katastru. 
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5 Realizace m��ení dle [6, 12, 13] 

5.1  Vybavení 

5.1.1 GNSS p�ístroj Leica GPS900CS [6] 

Anténa 

 ATX900GG je GNSS anténa integrovaná 

s p�ijíma�em. Podporuje GNSS systém GPS Navstar a 

GLONASS. Anténa má 72 kanál� (14 L1 +14 L2 

GPS, 2 SBAS, 12 L1 + 12 L2 GLONASS, zbytek 

zatím nevyužito), a Bluetooth port pro komunikaci 

s kotrolerem. Technologie p�íjmu družic je 

SmartTrack+. 

Obrázek �. 4: Anténa ATX900GG 

 Kontroler 

  RX900CSc má barevný dotykový displej, dok na 

CompaqFlash kartu. Je na bázi Windows CE v5.0 a má Bluetooth 

port pro komunikaci s anténou ATX900GG a lze jej použít 

v kombinaci práv� s touto anténou. Má pln� alfanumerickou 

klávesnici. 

Obrázek �. 5: Kontroler RC900CSC 
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5.1.2 Totální stanice REC ELTA 3 

Obrázek �. 7: Totální stanice REC ELTA 3 

P�esnost m��ení: 

 - sm�rodatná odchylka Hz: 2“/0,5 mgon 

           V: 2“/0,5 mgon 

M��ení vzdáleností: 

 - sm�rodatná odchylka 3 mm + 3 ppm 

Zv�tšení dalekohledu 30 x 

Zorné pole 2,4 m 

Nejkratší vzdálenost 1,2 m 

Dosah: - s 1 hranolem 1,6 km 

         - se 3 hranoly  2,0 km 

          - maximální    5,0 km 
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5.2  CZEPOS

 Jako referen�ní stanice pro m��ení GNSS byla využita služba CZEPOS, která 

byla z�ízena pro využití p�i praktickém využití GNSS v terénu, pop�ípad� následné 

zpracování m��ení GNSS (zam��ování nebo vyty�ování vlastnických hranic, ur�ování 

sou�adnic geodetických bod�, mapování). Je zárove� sou�ástí geodetických základ�. 

 Také tento systém lze také použít pro p�esnou navigaci v doprav�, pro p�esnou 

lokalizaci objekt� v terénu a jejich následné za�len�ní v geoinforma�ních systémech. 

Využití je v celé škále obor�: stavebnictví, energetika, hydrologie, zem�d�lství a další 

obory. 

  

Obrázek �. 6: Sí� stanic CZEPOS 

 Prost�ednictvím této služby jsou poskytována uživatel�m korek�ní data v reálném 

�ase. Korekce CZEPOS jsou poskytovány p�es Internet, k jejich p�íjmu je zapot�ebí 

mobilní internetové p�ipojení. 

 K využití služeb kategorie RTK (real time kinematics / kinematika v reálném 

�ase) je zapot�ebí aparatura GPS schopná p�ijímat a zpracovávat RTK korekce. Je pot�eba 

internetové p�ipojení GPRS.  

 CZEPOS je sí� v �R poskytující korekce ve standardu RTCM v. 2.3 (služby FKP 

a PRS) a RTCM v3.1 MAC ve form� služby která je pojmenovaná „MAX“. Je to státní sí�
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referen�ních stanic s úplnou certifikaci pro použití v katastru nemovitostí. V sou�asné dob�

probíhá modernizace p�ístroj�, aby mohly být využity i družice systému GLONASS. 

 Rozmíst�ní stanic CZEPOS po �eské Republice viz Obrázek �. 6. [12, 13] 
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6  Zam��ení 

  V rámci prací na revizi a dopln�ní sít� PPBP v katastrální území Nová Ves u 

Rýma�ova bylo metodou GNSS - RTK zam��eno 5 pomocných bod� a to, 4001, 4002, 

4023, 4024 a 4025. P�i m��ení byly využity sí�ové korekce sít� CZEPOS. M��ení metodou 

GNSS - RTK v systému ETRS - 89 realizaci 2000 dokumentuje zápisník m��ení, viz 

P�íloha �. 1, který krom� nam��ených hodnot obsahuje jejich p�esnost, hodnoty HDOP, 

datum a �as m��ení. Každý bod byl m��en dvakrát s minimálním jedno hodinovým 

�asovým odstupem. Byla použita metoda RTK - MAX a globální transforma�ní klí� (lze 

použít mimo TL 2709, 2714, 3601, 3721, 8025), - v t�chto územích na severní Morav�

musí být provád�na transformace na identické body pro PPBP. Na základ� dosažených 

hodnot nebylo t�eba ov��ovat polohu bod� jinou technologií. Pro ov��ení správnosti GNSS 

m��ení a následné transformace gocentrických sou�adnic do S-JTSK byl kontroln�

zam��en bod (2623) 206.2. Porovnání kontroln� m��eného bodu pro ov��ení správnosti 

m��ení a transforma�ního klí�e je uvedeno viz Tabulka �. 5. 

Tabulka �. 5: Porovnání kontroln� m��eného bodu pro ov��ení správnosti m��ení a 

transforma�ního klí�e 

 Správnost GNSS m��ení je ješt� ov��ena pozorováním délek mezi body 

m��enými GNSS, viz Tabulka �. 2. 

Tabulka �. 2: Porovnání délek mezi body m��enými metodou GNSS 
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 Bylo z�ízeno k 2 nalezeným p�vodním bod�m 38 trvale stabilizovaných a 25 

pomocných bod�, takže nyní je v k. ú. Nová Ves u Rýma�ova 40 bod� trvale 

stabilizovaných a 25 pomocných bod�. Navíc byl z�ízen jeden bod v k. ú. Karlov pod 

Prad�dem (trvale stabilizovaný).  

  Na každém stanovisku byly m��eny osnovy ve dvou �adách a skupinách, p�i�emž 

délky byly m��eny jen v 1. skupin�, viz P�íloha �. 6. Registrujeme horizontální úhel a 

vodorovnou délku. Mezní odchylka v uzáv�ru skupiny (v opakovaném prvním sm�ru) a 

mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon.  

  P�i m��ení mezi body polohových bodových polí nesm�jí rozdíly mezi 

zm��enými a ze sou�adnic vypo�tenými nebo p�vodn� ur�enými hodnotami vodorovných 

úhl� a délek p�ekro�it tyto mezní odchylky, viz Tabulka �. 4: 

Tabulka �. 4: Mezní odchylky p�i m��ení  

U dvojice bod� na technických objektech bylo provedeno kontrolní m��ení délky a ta se 

následn� porovná s délkou vypo�tenou z nov� nam��ených sou�adnic. Toto porovnání 

viz Tabulka �. 3. P�edpis to sice nevyžaduje, avšak v praxi se používá.
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Tabulka �. 3: Porovnání délek mezi body na technických objektech 

6.1  Stabilizace bod�

Body  do�asn� stabilizované byly stabilizovány ocelovou trubkou (trubka o 

pr�m�ru nejmén� 30 mm a tlouš�ce st�ny nejmén� 3 mm, délky nejmén� 600 mm, nebo 

500 mm), v jednom p�ípad� nast�elovacím h�ebem, který nespl�uje podmínky vyhlášky 

(viz  3.5 Z�ízení a ochrana m��ické zna�ky) (4022), z d�vodu nov� vybudované asfaltové 

komunikace. U všech bodu PPBP byla zvolena stabilizace na technických objektech a ve 

všech p�ípadech jsou to rohy dom�. Tato stabilizace je ekonomicky výhodná a odpadá zde 

zasílání oznámení o z�ízení bodu vlastníkovi objektu. 

  M��ení probíhalo výše uvedeným p�ístrojem REC ELTA 3. (kalibra�ní list viz 

P�íloha �. 13). 

  Výsledkem m��ení je zápisník m��ených údaj�, viz P�íloha �. 6 (tišt�ný výstup 

z totální stanice) a P�íloha �. 7 (zápisník po úprav� do MAPA 2). 
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7  Zpracování m��ení dle [8, 9] 

7.1  Výpo�et 

7.1.1  ETRF00-jtsk- 

 Globální transformace sou�adnic jsem provád�l v  programu ETRS00–jtsk-. 

Tento program byl vyvinut v rámci víceletého výzkumného úkolu VÚGTK, v.v.i., a je 

možné ho použít pouze k transformaci z nebo do systému ETRS89 realizace 2000 (mimo 

prostory, kde se nesmí použít). Jeho d�sledným používáním se p�edejde vzniku 

nehomogenit výsledk� zem�m��ických �inností, které p�i procesu transformace mezi SS 

vznikají v d�sledku volby r�zných konfigurací identických bod�. Pr�b�h výpo�tu viz 

Obrázek �. 8. [8] 

  

Obrázek �. 8: Transformace sou�adnic pomocí ETRS00 

7.1.2 PRUM MAKRO 

Pro konverzi a adjustaci zápisníku geodetických m��ení jsem použil program 

PRUM MAKRO, který byl vytvo�en Katastrální ú�adem pro Moravskoslezský kraj Opava. 

Vstupem jsou nam��ená data z totální stanice (viz P�íloha �. 6). Výstupem je zápisník po 

konverzi a adjustaci (viz P�íloha �. 7). Ve formátu MAPA 2.  

 Program upozor�uje na hrubé chyby v m��ených datech v dodržení parametr�

uvedených v návodu [5] v odstavci 2.5.1.2. (Mezní odchylka  uzáv�ru skupiny (v 

opakovaném prvním sm�ru) a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon.  

 Hlavní nastavení programu viz Obrázek �. 9, na Obrázku �. 10 je ukázka výpo�tu 

v programu. 
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Obrázek �. 9: Hlavní nastavení programu PRUM MAKRO

Obrázek �. 10: Ukázka výpo�tu v PRUM MAKRU. 
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7.1.3 G - NET  

 Pro výpo�et a vyrovnání MN� sou�adnic bod� PPBP jsem použil G-NET pro 

Windows obsahující krom� základních výpo�t� geodetických sítí také editaci a analýzy 

nad m��enými daty. Poskytuje rozhraní pro nastavení parametr� výpo�t� (viz obrázky 

„nastavení G-Netu), rozší�ené možnosti exportu výsledk� v�etn� uložení do databáze. [9]  

 Vstupem do G - NETU jsou dva soubory. Jeden je seznam pevných bod�, který 

obsahuje 5 bod� m��ených GNSS a zhuš�ovací body (2623) 206 a jeho p�idružené body 

206.1 a 206.2. Druhým vstupním souborem je zápisník geodetických m��ení  po konverzi a 

adjustaci do formátu MAPA 2 (viz P�íloha �. 7).  

 Program vyrovnává sí� metodou nejmenších �tverc�, nap�ed vypo�te p�ibližné 

sou�adnice a poté dojde k vlastnímu vyrovnání sít�. 

 Výstupem jsou 3 soubory. První je výpo�et p�ibližných sou�adnic  

(viz P�íloha �. 8), druhým je protokol o polohovém vyrovnání sít� (viz P�íloha �. 9), t�etím 

je výpis bod� (viz P�íloha �. 10). Je dosaženo p�esnosti u pevných bod� mx = 0, my = 0.  

 Ukázka nastavení programu viz Obrázek �. 11 a výpo�et sou�adnic bod� viz 

Obrázek �. 12. 

Obrázek �. 11: Nastavení projektu, etapy �i sít� (G-NET) 
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Obrázek �. 12: Výpo�et sou�adnic bod� v G-NETU 
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8 Grafické zpracování dle [7] 

 Jako grafickou p�ílohu jsem zpracoval p�ehledný ná�rt PPBP (viz P�íloha �. 12) a 

geodetické údaje bod� (viz P�íloha �. 16). 

Zpracování probíhalo v programu KOKEŠ pro Windows. Je orientovaný na obor 

geodézie a na geoinforma�ní systémy. Umož�uje sou�asn� zobrazovat rastrová a 

vektorová data v r�zných kartografických soustavách. Prvky dat mohou být dopln�ny 

r�znými informacemi a vazbou na externí databáze. Body mohou nést údaje o výšce. 

Program umož�uje práci p�edevším v t�chto oblastech: 

a) tvorba a editace map velkých m��ítek, 

b) digitalizace mapových podklad�, vytvá�ení grafické kresby, vedení 

negrafických údaj� k objekt�m digitální mapy. Systém má efektivní prost�edky 

pro vektorizaci rastrového obrazu, 

c) práci se seznamem sou�adnic, �ešení geodetických výpo�t� a konstruk�ních 

úloh, dávkové zpracování p�ímých m��ení v terénu v�etn� kódování, 

d) program poskytuje grafické výstupy všech formát� na b�žných plotrech a 

tiskárnách, 

e) vytvá�ení geodetických údaj� o bodech PPBP, 

 Pro program Kokeš je také mnoho nadstavbových modul� pro �ešení konkrétních 

úloh. Nap�íklad Geplan, který zjednodušuje tvorbu geometrických plán� a generuje 

všechny tabulky, které plán obsahuje. Lze také provád�t konverzi do jiných formát� jako 

dgn, dxf nebo formát pro program ArcInfo �i ArcView. [7] 
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9 Záv�r 

Cílem mé diplomové práce byla revize a dopln�ní podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Nová Ves u Rýma�ova. 

 Práce byla zpracována jako komplexní projekt, rozd�len do n�kolika �ástí. První 

�ást je teoretická a byly zde popsány technické požadavky na vypracování úkolu, katastr 

nemovitostí a technologie GNSS. Ve druhé �ásti byla popsána samotná realizace projektu. 

A to od charakteristiky lokality, p�es revizi daného území, použité podklady, až po popis 

použitého vybavení, zam��ení a grafické zpracování. 

 Pro zam��ení bylo použito jak m��ení GNSS, tak geodetické metody (plošná sí� a 

rajóny). 

 Zpracování nam��ených údaj� bylo provedeno pomocí geodetických 

po�íta�ových program� (ETRF00-jtsk, PRUM MAKRO a G-NET). Grafická �ást byla 

zpracována v programu Kokeš. 

 Výsledky celé práce jsou vyhotoveny v n�kolika p�ílohách, grafická �ást jako 

p�ehledný ná�rt podrobného polohového bodového pole v m��ítku 1:10 000 a geodetické 

údaje bod�. 

 Výsledný elaborát byl vyhotoven dle stávajících platných p�edpis�. 
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