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Seznam použitých zkratek 

 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma  

GNSS  Global Navigation Satellite System 

GPS  Global Positioning System 

ISKN  informační systém katastru nemovitostí 

k.p.  katastrální pracoviště 

k.ú.  katastrální území 

KÚ  katastrální úřad 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK  souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SM5  státní mapa 1 : 5000 

WGS-84 World Geodetic System 1984  

ZABAGED základní báze geografických dat  

ZBP  základní bodové pole 
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1 Úvod 

Téma, které jsem si zvolil ke zpracování pro mou bakalářskou práci se zabývá 

problematikou revize a obnovy bodů PPBP a bodů ZBP v k.ú. Vážany u Vyškova. 

Úkolem je popsat jednotlivé kroky, které při samotné revizi a obnově bodového pole 

musíme uskutečnit. Tyto kroky se dělí do dvou kategorií, v první kategorii jsou práce 

prováděné v kanceláři a v druhé práce prováděné v terénu. 

Revize a obnova bodového pole je první fází geodetických činností, prováděných 

při Komplexní pozemkové úpravě, která byla pro k.ú. Vážany u Vyškova vypsána 

Pozemkovým úřadem ve Vyškově. 

Jde o ověření stávajících bodů v celém k.ú. a především o rozvržení a umístění 

nových bodů PPBP v extravilánu tak, aby se daly co nejlépe využít při následném 

zaměřování polohopisu a výškopisu a při vytyčovacích pracích. 

Veškeré pracovní postupy jsou podloženy právními normami, především 

Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod a katastrální vyhláškou č. 26/2007 

Sb. Měření probíhá za pomoci kalibrovaných měřických pomůcek a technologií GNSS 

pro určení souřadnic jednotlivých bodů. Výsledky jsou zpracovány na PC v softwaru 

GROMA 9, MicroStation V8 a s použitím firemního softwaru TOPCON pro ovládání 

stanice GNSS. 
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2 Charakteristika lokality 

Obec Vážany leží 9 km jihovýchodně od okresního města Vyškov, je součástí 

mikroregionu Ivanovická brána, který se nachází v jižní části národopisné oblasti Haná. 

V této úrodné krajině s charakteristickým zvlněným reliéfem se dnes daří nejen 

zemědělcům, ale i turistickému ruchu. Návštěvníky tohoto kraje láká jak malebná 

krajina, tak i hanácká kultura a pohostinnost. V samotných Vážanech nalezneme 

významnou sakrální památku, je to kaplička zasvěcená svaté Rozárii, vystavěná v roce 

1695. Stavba je obklopena starými lípami, které údajně pamatují i napoleonské války. 

Návsi dominuje zrekonstruovaná zvonice a v okolí obce pak nalezneme pět památných 

křížů. [1] 

 

Obr. 1: Kaple sv. Rozárie; zvonice 

Zajímavostí vážanského katastru je přírodní památka Pahorek. Je to prudký svah 

členěný agrárními terasami se SZ expozicí, asi 1 km východně od Manerova, na 

protisvahu k řízené skládce Manerov. Na jihu navazuje na lesní komplex Orlovické 

pahorkatiny. Důvodem pro ochranu je dochování společenstev xerotermních rostlinných 

a živočišných druhů ponticko-panonského typu. Jedná se o komplex polokulturních luk, 

keřových liniových společenstev a druhově bohatých bylinných lad. Je zde značná 

druhová diverzita rostlin, z nichž některé se v okolní krajině vzhledem k intenzivnímu 

zemědělství nevyskytují nebo jsou na ústupu. Na jihu navazuje lokalita na kulturní les 
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(doubrava s příměsí borovice, javoru a jasanu). Mimo stepní rostlinné druhy (starček 

rokytolistý, modřenec hlavatý, hořeček brvitý) zde byl zaznamenán výskyt rosničky 

zelené, čmeláka zemního a čmeláka lesního, dále ještěrky obecné a užovky hladké. 

Liniová keřová společenstva jsou hnízdištěm drobného zpěvného ptactva. [2] 

Rozloha obce činí 546 ha, průměrná nadmořská výška je 290 m. n m. a v současné 

době zde žije 456 obyvatel, jejichž průměrný věk je 38,86 let. [1] 

 

Obr. 2: Letecký pohled na obec Vážany 
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3 Revize ZBP, PPBP a doplnění PPBP 

3.1 Revize 

3.1.1 Účel revize 

Účelem revize ZBP a PPBP je zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých bodů. Je 

nutné body vyhledat a zkontrolovat, zda jsou použitelné pro následné měření 

polohopisu, výškopisu a pro vytyčovací práce. Toto provedeme na podkladě 

Geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového pole. 

 

Obr. 3: Geodetické údaje o bodech PPBP 

3.1.2 Příprava podkladů pro revizi 

Na základě dostupných podkladů k bodům polohových bodových polí nebo 

s využitím přehledu bodových polí v ISKN se připraví přehledný náčrt. Do přehledného 

náčrtu v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 se zakreslí body polohových bodových polí, 

včetně bodů, které dosud nemají určeny souřadnice v S-JTSK. Jako podklad pro 

přehledný náčrt lze využít digitální grafické mapové podklady [orientační mapa parcel, 

SM5, ZABAGED, ortofotografické zobrazení (dále jen „ortofoto“)]. Pořídí se kopie 

geodetických údajů o bodech zakreslených v přehledném náčrtu. [3]  

V praxi to znamená zaslání žádosti o potřebné podklady na příslušné katastrální 

pracoviště. Jedná se především o: 

 Aktuální soubor VFK nesoucí volitelné skupiny datových bloků, které 

obsahují buď popisné informace, grafickou část, nebo obojí. 

 Kopie formulářů s geodetickými údaji o PPBP. 
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 Kopie formulářů s geodetickými údaji o PPBP. 

 Scany map (orientační mapa parcel, SM5, ZABAGED) 

 Ortofoto 

Souřadnice PBPP lze také získat na internetovém portálu www.cuzk.cz 

v sekci ”databáze bodových polí”, nebo pomocí aplikace KML v programu Googole 

Earth.  

 

Obr. 4: Náhled aplikace KML v programu Google Earth 

Nejjednodušší postup, především pro následné zpracování souřadnic, je separace 

bodů právě ze souboru VFK za použití vhodného softwaru, v našem případě Groma 9. 

3.1.3 Provedení revize 

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

údajů. Při pochybnosti o totožnosti těchto bodů se jejich poloha ověří kontrolním 

měřením a výpočtem podle Geometrických parametrů a kritérií přesnosti jednotlivých 

geodetických metod pro určení bodů. Je-li obnova katastrálního operátu prováděna jen 

na části katastrálního území, rozsah budování nebo revize a doplnění PPBP se omezí 

pouze na tuto část. [3] 

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

změna geodetických údajů) se provádí pouze v rozsahu nezbytném pro rozvržení 

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

prostřednictvím webových stránek Zeměměřického úřadu a v technické zprávě se uvede 

seznam revidovaných bodů, nebo se vyhotoví oznámení závad a změn, které se zašle 

http://www.cuzk.cz/
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písemně příslušnému správci, tj. Zeměměřickému úřadu v případě ZPBP (tabulka č. 1), 

příslušnému katastrálnímu úřadu v případě ZhB a příslušnému katastrálnímu pracovišti 

v případě PPBP (tabulka č. 2). [3] 

 

Pro průzkum v terénu si tedy připravíme formuláře: 

 Oznámení závad a změn na ZhB a PPBP 

 Oznámení závad a změn na bodech ZPBP 

 Geodetické údaje o bodech PPBP 

 Geodetické údaje trigonometrického bodu 

 Přehledný náčrt stávajícího bodového pole nejlépe na podkladě ortofoto 

snímku daného území, nebo mapy RZM 10 

Pro snadnější hledání bodů jsem si ještě naimportoval jejich souřadnice do roveru 

GNSS, pomocí něhož jsem nejprve jednotlivé body vyhledal a následně zkontroloval 

pomocí oměrných měr uvedených v místopisných náčrtech Geodetických údajů. 

Do formuláře Oznámení závad a změn jsem si vždy poznamenal aktuální stav 

daného bodu. Jelikož v intravilánu obce probíhala obnova bodového pole relativně 

nedávno (body jsou platné k 1.1. 1999), před započetím komplexní pozemkové úpravy, 

byla většina bodů v pořádku. 

V extravilánu zatím žádné body PPBP stabilizovány nebyly, zde proběhla pouze 

revize ZBP.  
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Oznámení  závad  a  změn   

na  bodech  základního  polohového  bodového  

pole 

 
Okres: Vyškov                        Triangulační list: 4406 

Obec: Vážany  

Kat. území: Vážany u Vyškova 

Číslo 
bodu 

Nalezen – stav, popis závad Nenalezen 

 

31 

 

32 

   

bez závad 

   

 

 

 

 

 

 

Petr Šplíchal, AGERIS s.r.o., 

22. 4. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zničen orbou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabulka 1: Oznámení závad a změn TB 

 

 

 

Číslo bodu 

(označení, 

název) 

 

 

Nalezen 

 

 

Závady a změny shledané na bodě 

(značka, signál, jiné zařízení podle místopisu nenalezeny,  

pod navážkou, zničeny, změna okolní situace, 

vyhledávací míry neodpovídají apod.) 
ano ne 

206 (4406) /  bez závad 

212 (4406) /  bez závad 

214 (4406) /  bez závad 

248 (4406) /  bez závad 

249 (4406) /  bez závad (zničena o. tyč) 

    

502 /  vyhledávací míry neodpovídají
 

503 /  bez závad 

504  / nenalezen 

505 /  bez závad 

506 /  bez závad 
508 /  bez závad 

509 /  bez závad 

510  / Nenalezen 

511 /  bez závad 

512 /  bez závad 

513 /  bez závad 

514 /  bez závad 

515 /  bez závad 

516 /  bez závad 

517 /  nepoužitelný - zateplení 

518 /  bez závad 

519 /  bez závad 

520 /  bez závad 

521 /  bez závad 

524  / zničen opravou silnice 

tabulka 2: Oznámení závad a změn Zhb 

a  PPBP

3.1.4 Výsledek revize 

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

které nesplňují technické požadavky na stabilizaci podle bodu 12.4 a 12.5 přílohy 

vyhlášky 26/2007 Sb. Následně se ke zrušení navrhnou ty body, jejichž kontrolní 

zaměření, popřípadě přeurčení, by bylo nehospodárné a i při jejich zrušení zůstane 

zachována taková hustota bodů PPBP, aby vyhovovala technickým možnostem měření 

pro účely správy katastru. U stávajících bodů PPBP, které budou v PPBP ponechány, se 

ověří a podle potřeby opraví nebo doplní geodetické údaje, popř. se vyhotoví nové. 

Body byly vyhledány na podkladě geodetických údajů  
při revizi a doplnění podrobného polohového bodového 
pole. 
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V případě nedostatečné hustoty se PPBP doplní o nové body. Přehledný náčrt se upraví 

podle výsledku rekognoskace a doplnění PPBP. U bodů PPBP určených v bývalé třídě 

přesnosti 4 nebo 5, které nebyly navrženy ke zrušení, se z dokumentace původního 

určení prověří, zda skutečně dosažená přesnost splňuje kritérium uvedené v bodu 12.9 

přílohy vyhlášky 26/2007 Sb. Je-li kritérium překročeno, body se přeurčí. [3] 

V k.ú. Vážany u Vyškova byly hledány:  

 3 TB, z nichž 2 byly v přádku a bod 000944060320 byl zničen orbou 

 5 ZhB, všechny byly v pořádku, u bodu 000944062490 byla zničena 

ochranná tyč 

 66 PPBP, nalezeno bylo 61 bodů, ale použitelných jen 57, většina bodů byla 

zničena rekonstrukcí staveb, opravami silnic nebo chodníků, body 

stabilizované rohem domu byly znehodnoceny zateplením fasád nebo 

špatným stavem zdiva. 

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do 

poznámky v geodetických údajích těchto bodů. [3] 

 

3.2 Doplnění 

3.2.1 Návrh doplnění 

V rámci revize bodového pole zároveň provedeme rekognoskaci terénu, je nutné 

předem navrhnout rozložení nových bodů PPBP, vypracovat elaborát podle přílohy č. 9 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu a zaslat jej k vyjádření, popř. ke schválení na 

příslušné katastrální pracoviště. 

Poloha bodů podrobného polohového bodového pole se volí tak, aby body nebyly 

ohroženy, aby jejich signalizace byla jednoduchá a aby body byly využitelné pro 

připojení podrobného měření. [4] 

Body podrobného polohového bodového pole se volí především na objektech 

trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně omezovaly vlastníka 

v užívání pozemků, například v obvodu dopravních komunikací. [4] 

Body podrobného polohového bodového pole se volí v hustotě s přihlédnutím k 

technickým možnostem měření pro účely správy katastru. [4] 
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V případě návrhu PPBP ve Vážanech mi bylo sděleno ředitelem k.p., že KÚ 

předložený elaborát přezkoumal. Bylo zjištěno, že navrhované doplnění PPBP splňuje 

veškeré náležitosti podle platných předpisů pro zřizování a správu bodů podrobného 

polohového bodového pole. 

KÚ doporučuje doplnění navrhovaného PPBP o body zakreslené v přiložené kopii 

přehledného náčrtu návrhu PPBP příloha č. 2. 

Body navržené katastrálním úřadem by se nacházely v místech, kde by došlo 

k jejich zničení zemědělskou činností, nebo by jejich stabilizace vzhledem 

k předpokládané frekvenci využití, byla zbytečná. 

Po schválení návrhu můžeme přistoupit k vlastnímu budování PPBP. 

3.2.2 Zřízení a ochrana měřické značky 

Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické 

činnosti, jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, 

udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek. Správcem značky je orgán 

zeměměřictví a katastru s výjimkou značek zřízených na základě zeměměřických 

činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo 

obrany nebo právnické osoby jím zřízené. Správce značky vykonává činnosti 

vyplývající z odstavce 1 § 8 [5] a vede o značce dokumentaci. Osoba, která zřizuje 

značku, je před jejím zřízením povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti. 

Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti a oprávněného uživatele nemovitosti, 

není-li jím vlastník, písemně poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. 

Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno 

s poskytnutím přiměřené náhrady podle odstavce 3 § 10  [5]. Vlastník nebo oprávněný 

uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, 

co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit. 

Jsou-li činnostmi podle odstavce1 § 8 [5] dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy, 

postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy, kterým přísluší ochrana 

těchto zájmů. [5] 

Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu. 

K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí 

chráněné území podle zvláštního zákona. V chráněném území nesmí být prováděna 

činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání. Body 

podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v dohodě 
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s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat 

i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti. Má-li být značka ze závažných 

důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník 

nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci. 

Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky 

poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 

Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle 

odstavce4 § 9 [5] rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření 

k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti. [5] 

Zřízení měřické značky bodu PPBP projedná její zřizovatel s vlastníkem 

nemovitosti, na které se značka zřizuje (§ 8 zvláštního předpisu [5]). Projednání se 

provede ústní nebo písemnou formou, při zřízení měřické značky se přihlédne 

k výsledkům projednání. Správce značky zašle vlastníku nemovitosti oznámení 

o zřízení měřické značky. To se netýká značek na objektech podle bodu 12.3 přílohy 

vyhlášky 26/2007 Sb. [3] 

 

Obr. 5: Oznámení o zřízení měřické značky 

V případě nové měřické značky bodu PPBP při pozemkové úpravě se její zřízení 

projedná s vlastníkem nemovitosti evidovaným v katastru nemovitostí ke dni zřízení 

měřické značky. [3] 

Všichni vlastníci parcel, na nichž byla zřizována měřická značka, byli s touto 

skutečností seznámeni a všichni bez výhrad s umístěním značky souhlasili, neboť body 

byly umístěny tak, aby nebránily vlastníkům v užívání pozemků a nedošlo k jejich 

ohrožení. 
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Z osmi nově stabilizovaných bodů bylo sedum na pozemcích, které spadají do 

vlastnictví obce Vážany a 1 bod byl umístěn na pozemku soukromého vlastníka. 

 

Obr. 6: Přehledný náčrt PPBP 
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3.2.3 Stabilizace 

Stabilizací bodů PPBP se zabývá příloha č. 12 vyhlášky 26/2007 Sb., kde se uvádí 

následující: 

12.3 Body podrobného polohového bodového pole se zřizují 

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

budov, 

b) na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje ustanovením 

bodu 12.4 a 12.5, 

c) na objektech se stabilizační značkou, například na nivelačních kamenech, 

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

mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou. 

12.4 Pokud nejsou pro umístění bodů podrobného polohového bodového pole 

vhodné objekty, potom se výjimečně stabilizují kamennými hranoly o celkové 

délce nejméně 500 mm a s opracovanou hlavou o rozměrech nejméně 120 mm x 

120 mm x 70 mm. Byl-li již v místě pevně osazen k jinému účelu opracovaný 

kámen o stejných rozměrech, použije se po doplnění křížkem nebo důlkem. 

12.5 Body podrobného polohového bodového pole je možno také stabilizovat 

a) vysekáním 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 (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena 

závitem proti vytažení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu velikosti 

nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm, 

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

nejméně 25 mm a délce značky nejméně 

1. 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu, 

2. 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí; takto stabilizovaný 

bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na blízkém technickém objektu 

podle bodu 12.3 písm. a). 
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Všechny nově navržené body byly stabilizovány železnou trubkou o délce 600 

mm s pevně připojenou hlavou z plastu o rozměru 120 x 120 mm podle bodu 12.5 d) 

přílohy vyhlášky 26/2007 Sb., navíc byly pro snadnější dohledání při zaměřování 

skutečného stavu signalizovány dvěma dřevěnými kolíky s obarvenou hlavou. Na 

jednom z kolíků je vždy napsáno číslo daného bodu. 

 
Obr. 7: Stabilizace bodu 

3.2.4 Číslování bodů bodových polí 

Podle návodu pro obnovu katastrálního operátu se body PPBP číslují takto: 

 

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

číslování bodů PPBP je katastrální území. Body se označují dvanáctimístným 

úplným číslem. 

Přitom: 

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

triangulačního listu a CCC je pořadové číslo bodu; pořadové číslo bodu ZPBP 

je v rozmezí od 1 do 199 a ZhB v rozmezí od 201 do 499, přitom pořadové 

číslo přidruženého bodu k bodu ZPBP a ZhB se uvádí na posledním místě 

úplného čísla tohoto bodu namísto 0, 
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b) pro body PPBP má číslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální 

pracoviště vykonává působnost příslušného katastrálního úřadu (dále jen 

„územní obvod“), a CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí 501 až 3999, 

 

c) pomocné body se číslují podle odstavce 4.3.3. 

 

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

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

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

katastrálnímu území je v přehledném náčrtu PPBP (dále jen „přehledný náčrt“) 

vyjádřena zkratkou katastrálního území u čísla bodu. 

Celkem bylo stabilizováno 8 nových bodů, jejichž číslování navazuje na již dříve 

stabilizované bodové pole. Nové body mají tedy čísla v rozmezí  

092000000573 – 092000000580. 
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4 Zaměření a výpočty 

4.1 Metody zaměření bodů 

4.1.1 Geodetické metody 

Body PPBP se zaměřují: 

a) plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami, 

b) polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými. 

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

neorientované (vetknuté). [3] 

tabulka 3: Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů 

Připojovací 
body 

Mezní délka 
strany [m] 

Mezní délka 
pořadu d [m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

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

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

PPBP, ZPBP, 
ZhB 

50-400 1500 100.(n)1/2 0,006.(Σd)1/2 

Kde: 

 n je počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích, 

 Σd je součet délek stran pořadu; 

pořad má nejvýše 15 nových bodů, mezní poměr délek sousedních stran v polygonovém 

pořadu je 1:3, 

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

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

Úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon. Kratší 

vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému v určovacím trojúhelníku nesmí být 

větší než 1500 m. Směry na body vzdálené od stanoviska více než 500 m se měří ve 

dvou skupinách, 

d) rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB 

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

s orientací na daném i určovaném bodě. Délka rajónu nesmí být delší než délka 

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

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

m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m, 
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e) rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body 

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

Úhel protínání mezi směrem s měřenou délkou a ostatními orientačními směry na 

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

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

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

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

směrů 0,0006 gon podle ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje; při délkách do 

500 m je možné použít teodolit s přesností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru 

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

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

vyloučeno, a vždy s využitím optických odrazných systémů na cílových bodech. Krátké 

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

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

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

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

kratších než 500 m, 0,04 m u délek od 500 m. Centrační prvky se nezavádějí při 

excentricitě menší než 0,01 m. V polygonových pořadech a v plošných sítích se zásadně 

používá trojpodstavcová souprava. Při měření mezi body polohových bodových polí 

nesmějí rozdíly mezi změřenými a ze souřadnic vypočtenými nebo původně určenými 

hodnotami vodorovných úhlů a délek překročit tyto mezní odchylky: 
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tabulka 4: Mezní odchylky 

  mezní odchylka 

  v úhlu [gon] v délce [m] 

a) 
mezi body ZPBP nebo mezi jejich orientačními 0,0015 0,03 

body OB1 a OB2 0,0015 0,05 

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

c) mezi ZhB 0,0030 0,05 

d) 
mezi body podle písm. a), b), c) a orientačním 0,0060 - 

bodem OB3 

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

f) mezi body PPBP 0,0300 0,15 

g) 
mezi body podle písm. f) na technických 
objektech přidružených k témuž určujícímu bodu do 
vzdálenosti 50 m od něj 

0,0500 0,04 

 

Záznam výsledků měření se provádí zápisem do příslušných tiskopisů Úřadu nebo 

záznamem na polní elektronické registrační zařízení. Elektronicky registrovaná data se 

v textovém tvaru trvale uloží na digitální záznamové médium a jsou součástí 

předávaného elaborátu. Soubory s registrovanými daty musí obsahovat v hlavičce 

souboru informace o měření, zpracovateli (měřiči), datum měření, popř. název souboru 

výpočetního protokolu. [3] 

4.1.2 Fotogrammetrické metody 

Body PPBP a popř. současně vlícovací body se určují analytickou nebo digitální 

analytickou aerotriangulací. Použijí se letecké měřické snímky (dále jen „snímky“) 

zpravidla o formátu 23 cm x 23 cm na rozměrově stálé podložce, pořizované 

kalibrovanými leteckými komorami se 60 % podélným a 30 % příčným překrytem 

a skenované s rozlišením alespoň 1210 DPI (pixel 0,021 mm) nebo snímky pořízené 

kalibrovanými digitálními leteckými komorami. Nejmenší použitelné měřítko takových 

snímků je 1:6000. Je účelné, aby současně s těmito snímky byly dodány jejich prvky 

vnější orientace měřené během snímkového letu aparaturami GNSS/IMU. Výchozími 

body jsou vlícovací body ZPBP a ZhB a jiné body určené s přesností splňující kritéria 

mezních odchylek zpřísněná o 30%. Výchozí body musejí být (po fotogrammetrické 

signalizaci) identifikovatelné na snímcích. Rozloženy mají být pokud možno především 

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

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

Nadmořské výšky výchozích bodů se určí se střední chybou do 0,10 m. [3] 
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Výchozí body se signalizují čtvercovými znaky o rozměru 0,20 m x 0,20 m. 

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

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

a vůči jejich okolí kontrastní (světlá – tmavá). Určované body PPBP a body vlícovací se 

signalizují stejně jako body výchozí, doplňují se však pouze dvěma rameny svírajícími 

vzájemně úhel 100 gon. Pro větší měřítka snímků se všechny výše uvedené délkové 

rozměry mohou úměrně zmenšit. Snímkové souřadnice se měří a registrují na přístrojích 

umožňujících čtení na 0,001 mm. [3] 

4.1.3 Technologie GNSS 

Při určení souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod využívajících GNSS 

se postupuje přiměřeně podle bodu 9 přílohy Vyhlášky č. 31/1995 Sb. K měření a jeho 

zpracování se použijí takové přijímače GNSS a takové zpracovatelské výpočetní 

programy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických 

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

uvedené ve firemních návodech pro příslušné přístroje a použitý zpracovatelský 

výpočetní program. [3] 

Určení polohy bodu pouze z jednoho měření [jedné observace při měření 

v reálném čase (RTK) nebo jednoho vektoru při následném zpracování měření 

(postprocessing)] není přípustné. Nutná jsou nejméně dvě nezávislá měření GNSS nebo 

jedno měření GNSS a jedno měření klasickou geodetickou metodou. Při opakované 

observaci RTK nebo přeměření vektoru musí být opakované měření provedeno při 

dostatečně odlišné konstelaci družic (příloha 9 Vyhlášky č. 31/1995 Sb.). Doporučuje se 

provádět opakované měření při odlišné výšce antény. [3] 

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

použije některý z transformačních programů schválených Úřadem, jejichž seznam je 

zveřejněný na jeho internetových stránkách. Pro určení transformačního klíče se zvolí 

vhodný počet identických bodů, nejméně však čtyři, z blízkého okolí určovaných bodů. 

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

se transformace provádí, určeny s přesností nižší, než jaká je požadována u určovaných 

bodů. Z využitelných bodů je nutno volit ty, které jsou v zaměřované lokalitě 

rozmístěny rovnoměrně, a tak, aby jejich počet byl úměrný její velikosti a žádný 

určovaný bod nebyl vzdálen vně od spojnice k němu nejbližších identických bodů 

o více než 1/10 délky této spojnice. Jestliže je lokalita tak rozsáhlá, že by vzhledem 
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k její velikosti mohlo dojít k potlačení smyslu transformace, která vystihuje místní 

podmínky, je nutno lokalitu rozdělit na několik menších dílčích lokalit a při výběru 

bodů dodržet jejich překryt mezi jednotlivými dílčími lokalitami. Zvláštní pozornost 

volbě bodů transformačního klíče a jejich překrytu je třeba věnovat především u lokalit, 

jejichž tvar má liniový charakter. Nelze použít jeden transformační klíč pro lokality 

přesahující velikost území 4 triangulačních listů, u lokalit ve tvaru linie pak 

3 triangulačních listů. [3] 

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

je to možné, používat v dané lokalitě pro veškeré měřické práce vždy tytéž 

transformační vztahy včetně volby matematického postupu transformace. Připojení do 

geocentrického souřadnicového systému shodného se systémem, ve kterém byly 

transformační vztahy určeny, se provede pomocí nejméně dvou společných bodů. 

Připojení do ETRS-89 pomocí pouze jediného bodu lze provést pouze v případě, kdy je 

tímto bodem ověřená permanentní stanice GNSS nebo virtuální referenční stanice 

poskytnutá sítí ověřených permanentních stanic. [3] 

4.1.4 Technické požadavky na  body určované technologií GNSS 

Příloha č. 9 vyhlášky 311/2009 Sb. předepisuje technické požadavky měření 

a postup při výpočtech bodů určovaných technologií GNSS. 

9.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií 

využívajících GNSS se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské 

výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků 

provedených měřických a výpočetních prací (dále jen „výsledky“). Při měření 

i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné 

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

zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných globálních navigačních 

družicových systémů, které jsou založeny na obdobném principu jako americký systém 

GPS- NAVSTAR. 

9.2 K dosažení výsledků lze při dodržení ustanovení bodu 9.1 využít měření 

v reálném čase i měření s následným zpracováním. Pro měření s následným 

zpracováním mohou být využity metody měření v klidu (dále jen „statické metody“), 

i měření za pohybu (dále jen „kinematické metody“). Doba měření na bodě musí být 

u statických metod dostatečně dlouhá vzhledem k použité metodě měření, délce vektoru, 

použitým aparaturám a počtu družic obsažených ve výsledku následného zpracování, 
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u kinematických metod a měření v reálném čase pak musí obsahovat nejméně pět 

záznamů. Pro měření v reálném čase, statické i kinematické metody platí, že pro další 

zpracování je možné použít pouze taková řešení, kterých bylo dosaženo za podmínky, 

že ambiguity byly určeny jako celá čísla, dále platí, že vzdálenost bodů, mezi nimiž se 

vztahy přímo určují, nesmí být delší, než maximální vzdálenost, na kterou jsou tyto 

vztahy řešitelné použitým zpracovatelským programem. 

9.3 K dosažení výsledků lze při dodržení ustanovení bodů 9.1 a 9.2 využít 

jednotlivých permanentních stanic nebo výstupů a služeb (dále jen „virtuální referenční 

stanice“), jestliže je síť permanentních stanic vytváří. Virtuální referenční stanici dané 

sítě permanentních stanic nelze použít, jestliže je touto sítí poskytnuta na větší 

vzdálenost od nejbližší permanentní stanice dané sítě, než je pro danou síť s ohledem na 

její technologické řešení uváděno v dokumentaci nebo pokud není praxí stanoveno jinak. 

9.4 Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření 

pomocí technologie GNSS nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho 

výsledku měření klasickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám 

přesnosti stanoveným touto vyhláškou pro trigonometrické body a zhušťovací body 

a zvláštním právním předpisem pro body podrobného polohového bodového pole 

a podrobné body.  

9.5 Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při 

nezávislém postavení družic, tzn. že opakované měření nesmí být provedeno v čase, 

který se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalech:  

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

kde: k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel 

n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 min.) pro americký systém GPS- NAVSTAR 

a 22,5000 hodin (22 hod. 30 min.) pro ruský systém GLONASS. 

9.6 Výsledek měření GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP 

(Geometric Dilution of Precision) nebo parametru PDOP (Position Dilution of Precision) 

je větší než 7,0, nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GNSS, pro který rovněž 

platí, že hodnota parametru GDOP nebo parametru PDOP je větší než 7,0, jestliže se čas 

ověřujícího měření vůči času měření ověřovaného nachází v intervalu:  

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

9.7 Pokud se poloha bodu určuje měřením s následným zpracováním pouze 

z výsledků jediného měření GNSS provedeného na určovaném bodě, musí být splněny 

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

určena před a opakovaně po měření, 

b) jestliže souvislá doba měření s následným zpracováním využitá pro dosažení 

výsledku je kratší než 1 hodinu, nesmí parametr GDOP nebo parametr PDOP pro žádný 

použitý výsledek měření překročit hodnotu 7,0, 

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

poskytnutých sítěmi permanentních stanic, nebo kombinace virtuální referenční stanice 

a permanentní stanice ze stejné sítě permanentních stanic. 

9.8 Při určování polohy bodů podrobného polohového bodového pole, pomocných 

bodů a podrobných bodů může být opakované měření GNSS nahrazeno ověřením 

vzájemné polohy nově určovaných bodů nebo ověřením jejich polohy vůči stávajícímu 

bodu, jehož souřadnice vyhovují charakteristice přesnosti dané pro určovaný bod, 

pomocí vhodně zvoleného počtu kontrolně měřených délek, úhlů nebo jejich kombinací. 

Pro ověření polohy bodu není možné jako kontrolní prvek použít:  

a) přímo či nepřímo měřenou délku mezi body, které nebyly určeny nezávisle, 

b) úhel v trojúhelníku obsahujícím nejméně dva body, které nebyly určeny 

nezávisle, jestliže není součástí uzávěru v obrazci, který obsahuje nejméně dva body, 

jejichž poloha byla ověřena, 

c) uzávěr v obrazci vytvořeným body, které nebyly určeny nezávisle. 

9.9 Při určování polohy pomocného bodu určeného klasickou metodou z bodů 

určených technologií GNSS, jejichž poloha nebyla ověřena, může být kontrolní měření 

na tomto bodě nahrazeno ověřením jeho polohy:  

a) kontrolním určením souřadnic nejméně dvou nezávisle určených bodů měřením 

provedeným z tohoto pomocného bodu, nebo 

b) kontrolním zaměřením tohoto pomocného bodu klasickou metodou z jiných 

bodů určených technologií GNSS, jejichž poloha také nebyla ověřena. Přitom určení 

polohy bodů použitých pro kontrolní zaměření musí být nezávislé na určení polohy 

bodů použitých v zaměření kontrolovaném. 

9.10 Připojení do stejné realizace souřadnicového systému WGS84, ve kterém 

byla zpracována jiná měřická kampaň, nebo do souřadnicového systému ETRS v epoše 

1989.0 může být provedeno:  

a) měřením na nejméně dvou připojovacích bodech, přičemž ověřovaný vztah 

mezi těmito body musí splňovat požadované charakteristiky přesnosti, nebo 
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b) nezávislou dvojicí měření pomocí technologie GNSS, která splňuje požadované 

charakteristiky přesnosti, na jednom připojovacím bodě, jehož poloha byla 

s požadovanou přesností ověřena, nebo 

c) využitím permanentní stanice, která je pro připojení do systému ETRS v epoše 

1989.0 bez nutnosti provedení ověřovacích měření schválena Úřadem, popřípadě 

virtuální referenční stanice poskytnuté sítí takových permanentních stanic. 

9.11 Transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému WGS84 

nebo ETRS v epoše 1989.0 do S-JTSK lze provést pouze pomocí zpracovatelského 

programu, který je schválen Úřadem, využitím:  

a) transformace podrobných bodů mezi ETRS v epoše 1989.0 a S-JTSK bez volby 

identických bodů pomocí zpřesněné globální transformace, jestliže je dodržen postup 

uvedený v návodu k použití takového programu, nebo 

b) transformace pomocí místního klíče a volby identických bodů při splnění 

těchto podmínek:  

ba) pro určení parametrů transformace jsou použity nejméně čtyři identické body, 

bb) souřadnice na všech identických bodech byly získány měřením nebo převzaty 

z platných geodetických údajů, 

bc) souřadnice všech identických bodů jsou určeny s přesností vyšší nebo stejnou, 

než je přesnost požadovaná pro určované body, 

bd) geocentrické souřadnice všech určovaných i identických bodů jsou ve 

shodném geocentrickém systému, v případě WGS84 pak v jeho shodné realizaci, 

be) identické body jsou rozloženy rovnoměrně, průměrná vzdálenost mezi 

sousedními identickými body není větší než 5 km a žádná vzdálenost mezi sousedními 

identickými body není větší než 8 km, 

bf) obvodový polygon proložený identickými body nevytvoří obrazec, jehož 

některý vnitřní úhel je menší než 20°, 

bg) žádný z určovaných bodů vně obrazce vytvořeného identickými body neleží 

od nejbližší spojnice mezi dvěma sousedními identickými body ve vzdálenosti větší než 

1/10 délky této spojnice, 

bh) pokud byly souřadnice na identickém bodě získány měřením a transformací 

zjištěná odchylka překročí na tomto bodě maximální povolenou odchylku, je nutno buď 

takový bod z transformace vyloučit a zvolit jiný identický bod, nebo oprávněnost vztahu 

mezi souřadnicovými systémy pro takový bod doložit ověřením polohy identického 
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bodu a v případě potřeby i souřadnic v geocentrickém souřadnicovém systému i v        

S-JTSK. 

4.2 Zaměření bodů 

Všechny nově určované body PPBP v rámci této revize a obnovy byly zaměřeny 

technologií GNSS. 

GNSS je zkratkou Global Navigation Satellite System, tedy obecně globální 

navigační družicový systém. Je to nadřazený výraz pro pojmenování ostatních 

globálních družicových polohových systémů. Jsou to GPS provozovaný USA, ruský 

GLONASS a Evropskou Unií připravovaný GALILEO. V Číně probíhá vývoj GNSS 

COMPASS. 

Kromě GNSS existují také lokální družicové polohové systémy, jako např. čínský 

BEIDOU-1, v Indii se pracuje na vývoji IRNSS a v Japonsku na QZSS. 

4.2.1 GPS 

Global Positioning System, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový 

polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, 

s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi s přesností do 

deseti metrů. Přesnost GPS lze s použitím dalších metod ještě zvýšit až na jednotky 

centimetrů. 

Celý systém GPS lze rozdělit do 3 segmentů: 

 Kosmický segment 

Kosmický segment byl projektován na 24 družic, ale nyní je využíván až na mezní 

počet 32. Družice obíhají ve výšce 20 200 km nad povrchem Země na 6 kruhových 

drahách se sklonem 55°. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 60° a na každé dráze jsou 

původně 4 pravidelně nyní 5-6 nepravidelně rozmístěné pozice pro družice. Družice se 

pohybuje rychlostí 3,8 km/s, s dobou oběhu kolem Země 11hod. 58min (polovina 

siderického dne).  

Součástí družic NAVSTAR jsou mimo jiné atomové hodiny, antény pro vysílání 

rádiových kódů, pro komunikaci s pozemními kontrolními stanicemi, pro vzájemnou 

komunikaci družic, solární panely a baterie 

V Česku je nejčetnější viditelnost 8 družic (medián), minimum pak 6, maximum 

12 družic, při elevační masce 10° v roce 2008. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr#Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siderick%C3%BD_den
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 Řídící a kontrolní segment 

Segment se skládá z několika částí: 

Velitelství - Navstar Headquarters na letecké základně Los Angeles v Kalifornii 

v USA.  

Řídicí středisko (MSC, Master Control Station) na letecké základně Schriever 

USAF v Colorado Springs, 2nd Space Operations Sq. Záložní řídící středisko (BMCS, 

Backup Master Control Station) umístěné v Gaithersburg (Meryland, USA) přebírá 

cvičně 4 × do roka řízení systému, v nouzi je připravena do 24hodin.  

Dále 3 povelové stanice a 18 monitorovacích stanic  

 Uživatelský segment 

Uživatelé pomocí GPS přijímače přijímají signály z jednotlivých družic, které 

jsou v danou chvíli nad obzorem. Na základě přijatých dat (časových značek 

z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) a předem definovaných parametrů 

přijímač vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas. 

Komunikace probíhá pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je tedy pasivní. 

Rozdělení přijímačů podle přijímaných pásem: jednofrekvenční, dvoufrekvenční, 

vícefrekvenční (připravují se pro pásmo L5)  

Rozdělení přijímačů podle kanálů: jednokanálové (používané v raných fázích 

projektu GPS), vícekanálové 

Rozdělení přijímačů podle principu výpočtů: kódová, fázová a kódová  

Určování polohy - Pro charakteristiku Země se jako vztažné těleso využívá geoid, 

který je ale pro matematický popis nevhodný. Proto používáme jeho aproximaci 

prvního stupně - koule, nebo druhého stupně - elipsoid. Pro potřeby uživatelů GPS je 

nejčastěji užívaný geografický referenční systém WGS 84, známý také pod kódem 

EPSG:4326, který se skládá z: 

geodetického data: elipsoid s poloosami přibližně 6 378 a 6 356 km s počátkem ve 

středu Země  

systému zeměpisných souřadnic (zeměpisná šířka a délka)  

Pro výpočty se používá geocentrický referenční systém WGS 84 se shodným 

datem ale s kartézskými souřadnicemi v systému ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed). 

[8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letectvo_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aproximace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elipsoid
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/EPSG
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodetick%C3%A9_datum&action=edit&redlink=1
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4.2.2 GLONASS 

Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma - je globální družicový polohový 

systém (GNSS) vyvinutý v SSSR a nyní provozovaný ruskou armádou. S jeho pomocí 

je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí.  

Celý systém GLONASS lze rozdělit do 3 segmentů:  

 Kosmický segment 

Kosmický segment je projektován na 24 družic, které obíhají ve výšce 19 100 km 

nad povrchem Země na 3 kruhových drahách se sklonem 65°. Dráhy jsou vzájemně 

posunuty o 120° a na každé dráze je 8 symetrických pozic pro družice po 45°, které jsou 

číslovány: 

Dráha 1: družice 1-8  

Dráha 2: družice 9-16  

Dráha 3: družice 17-24  

Každý siderický den je jedna z 8 družic jedné dráhy nad stejným místem na Zemi. 

Dnes používané družice Uragan-M váží asi 1,4 tuny a na střední oběžné dráze 

(MEO, Medium Earth Orbit) se pohybují rychlostí 3,9 km/s, s dobou oběhu kolem 

Země 11hod. 15min. Vynášeny jsou z kosmodromu Bajkonur v sestavách po třech 

družicích na jeden nosič.  

Klíčové části družic Uragan-M jsou: přesné (<10-13 s) atomové hodiny 

s cesiovým oscilátorem, 12 antén pro vysílání radiových kódů v pásmu L (2000-1000 

MHz), antény pro komunikaci s pozemními kontrolními stanicemi, solární panely (1,45 

kW) a akumulátorové baterie (70 Ah) jako zdroj energie, odrazové pole pro měření 

polohy družice laserovými měřidly (SLR).  

Některá měření mimo kontrolní segment byla provedena i v rámci projektu NASA 

ILRS (International Laser Ranging Service)  

 Řídicí a kontrolní segment 

Segment se skládá z několika částí: 

řídicí středisko (SCC, System Control Center) Krasnoznamensk (SCC, MS)  

3 rozšířené stanice  

5 povelových stanic  

10 monitorovacích stanic  
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Pozemní segment se téměř celý nachází na území Ruské federace, z čehož 

vyplývá časové omezení, kdy může být monitorován vesmírný segment. Řídicí 

a kontrolní segment komunikuje s uživateli také prostřednictvím zpráv NAGU (Notice 

Advisory to GLONASS Users), kde zveřejňuje plánované odstávky družic, jejich 

stažení a uvedení do provozu nebo i zpětně informace o nezdravé družici. 

 Uživatelský segment 

Uživatelé pomocí GLONASS přijímače přijímají signály z jednotlivých družic, 

které jsou v danou chvíli nad obzorem. Na základě přijatých dat (časových značek 

z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) a předem definovaných parametrů 

vypočítá přijímač polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas. 

Komunikace probíhá pouze od družic k uživateli, přijímač je tedy pasivní. 

Uživatelé v Evropě se rekrutují především z řad geodetů a vědeckých pracovníků, 

civilní využívání systému zatím není rozšířené. [9] 

4.2.3 Popis metody RTK 

Základem všech nových metod je RTK (Real Time Kinematic). Vychází z toho, 

že aparatura umístěná na bodě o známých souřadnicích (ve WGS-84) přijímá stejný 

signál jako přijímač na bodě určovaném. Stanice na známém bodě je tedy schopna určit 

korekce signálu. O tyto korekce je pak opraven signál na bodě určovaném a je tak 

dosaženo přesnějšího určení polohy. Jako aparaturu na známém bodě je možno využít 

stanic CZEPOS, ale jen do určité vzdálenosti od této stanice. Tato vzdálenost je pro 

každý přijímač jiná, obecně platí, že čím je větší vzdálenost od stanice  CZEPOS, 

snižuje se kvalita výsledku. 

Pokud by se využívala jen tato metoda, musela by mít síť permanentních stanic 

příliš mnoho jednotlivých stanic, proto byla vyvinuta metoda RTK-PRS 

(Pseudoreferenční stanice). Řídicí centrum vygeneruje podle přibližné polohy roveru 

„virtuální stanici“ asi 5 km od místa měření a vysílá přijímači takové korekce, jaké by 

přicházely z této virtuální stanice. Korekční data jsou získávána síťovým řešením dat ze 

všech stanic. CZEPOS. 

Metoda RTK-FKP (Flächenkorreturparameter) pracuje obdobně, jen jsou korekce 

získány pomocí jiných výpočetních algoritmů. Po zaslání aktuální polohy obdrží 

přijímač korekce ze zvolené stanice CZEPOS doplněné o plošné parametry FKP, které 

systém generuje na základě síťového řešení ze všech stanic CZEPOS. 
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Všechny tři metody (RTK, RTK-PRS, RTK-FKP) byly testovány ČÚZK a jejich 

přesnost je v podmínkách ČR přibližně stejná. Porovnáme-li dvojice měření, je pak 

střední souřadnicová chyba pro každou z těchto tří metod cca 1 cm , střední chyby ve 

výšce jsou třikrát vyšší. [6] 

4.2.4 Měření v terénu 

K zaměření nových bodů PPBP byla použita aparatura GNSS Topcon HiPer+, je 

to 40 kanálová stanice schopná sledovat satelity systému GPS i GLONASS, kdy každý 

kanál může přijímat C/A-L1, P-L1 nebo P-L2 signál. 

Jednotlivé body byly zaměřeny ihned po stabilizaci plastovým mezníkem 

metodou RTK, druhé zaměření proběhlo ve stejném pořadí za více jak 3 hodiny. 

Délka observace jednoho měření na bodě byla přibližně 15 vteřin, což je doba za 

kterou se zaregistruje 15 epoch, tedy záznamů signálu z družic. Záznam probíhal při tzv. 

fixním řešení, kdy poloha byla vypočítána RTK modulem pomocí měření nosné fáze 

z referenční stanice z přijímače rover. Byly určeny a zafixovány celočíselné hodnoty 

ambiguit. 

Ambiguita -je počet celých vlnových délek určované pseudovzdálenosti. Po dobu 

příjmu družicového signálu zůstává celočíselná hodnota ambiguity neměnná. Jakmile 

dojde k přerušení příjmu signálu (zákryt družice za překážkou, atmosférická porucha 

nebo selhání elektroniky), je měření přijímače pochybeno o celočíselný násobek vlnové 

délky. Této chybě se říká fázový skok. [10] 

 

Obr. 8: aparatura GNSS Topcon HiPer+ 
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4.3 Výpočet 

Po získání všech potřebných dat můžeme přistoupit k výpočtu souřadnic bodů. 

Nejprve je potřeba stáhnout data z kontroleru přístroje GNSS do PC, k tomu použijeme 

SW TopconLink. Pomocí tohoto SW vygenerujeme souřadnice v souřadném systému 

WGS-84, připravené pro další zpracování a také zápisník s observačními daty. Ten 

obsahuje: 

 číslo bodu 

 čas počátku observace 

 dobu observace 

 horizontální přesnost 

 vertikální přesnost 

 hodnotu PDOP 

 vzdálenost od referenční stanice 

 počet satelitů GPS a počet satelitů GLONASS 

 metodu určení bodu 

 typ řešení 

Pro převod souřadnic ze systému WGS-84 do S-JTSK byl použit SW TransGPS, 

který na základě lokálního transformačního klíče vygeneruje body v S-JTSK a protokol 

o výpočtu. 

V SW Groma 9 následně spočítáme průměr souřadnic určených z dvojího měření 

na každém bodě.  

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů podrobného polohového 

bodového pole je střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem 

 

kde mx, my jsou střední chyby určení souřadnic x, y. Podrobné polohové bodové 

pole se vytváří s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m 

a vztahuje se k nejbližším bodům základního polohového bodového pole a zhušťovacím 

bodům. Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 
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souřadnicové chyby mxy. Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově 

určovaného bodu podrobného polohového bodového pole se provádí pomocí 

a) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců, 

nebo 

b) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření, která nesmí 

překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu. V případě 

souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných bodů podrobného polohového 

bodového pole musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových 

chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy. [4] 

 

tabulka 5: Protokol o výpočtu průměru 

         Bod          dY          dX       dP       up   Směrník  Popis 

----------------------------------------------------------------------- 

000000000573        0.03        0.02     0.04     0.03  262.5666   

000000000574        0.02        0.01     0.02     0.02  270.4833   

000000000575        0.00       -0.01     0.01     0.01    0.0000   

000000000576        0.02        0.03     0.04     0.03  237.4334   

000000000577       -0.02        0.03     0.04     0.03  162.5666   

000000000578        0.01       -0.06     0.06     0.04  389.4863   

000000000579       -0.01        0.02     0.02     0.02  170.4833   

000000000580       -0.02        0.00     0.02     0.01  100.0000   

------------------------------------------------------------------ 

Posun těžiště:      0.00        0.01     0.01           240.9666   

  

STATISTIKA: 

----------- 

Počet bodů (n)                                   :    8 

Požadovaná střední chyba (Uxy)                   :    0.06m 

Koeficient konfidence                            :    2.0 

Mezní střední odchylka v poloze (Up=2.0*Uxy)     :    0.12m 

Počet bodů s uxy v intervalu <0, Uxy>            :    8 (100.0%) 

Počet bodů s uxy v intervalu (Uxy, 2.0*Uxy>      :    0 (0.0%) 

Počet bodů s uxy v intervalu (2.0*Uxy, +Nek.)    :    0 (0.0%) 

Maximální dosažená střední odchylka v poloze (up):    0.04m 

Výběrová střední souřadnicová chyba X (sx)       :    0.02m 

Výběrová střední souřadnicová chyba Y (sy)       :    0.01m 

Výběrová střední souřadnicová chyba (sxy)        :    0.02m 

Použitý koeficient (k)                           :    2.0 

Počet nenalezených bodů                          :    0 

Počet bodů nalezených vícekrát                   :    0 
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tabulka 6: Seznam výsledných souřadnic 

č. bodu             Y            X            Z       

 

092000000573     566993.33    1158963.30     314.38          

092000000574     565773.17    1157967.87     270.15          

092000000575     565185.45    1158669.32     306.05          

092000000576     565523.17    1159318.38     295.14          

092000000577     564984.75    1159665.42     312.49          

092000000578     565986.03    1160105.87     303.33          

092000000579     566332.68    1159156.44     268.55          

092000000580     566023.85    1158564.70     283.58          

 

4.4 Zpracování výsledného elaborátu 

Výsledný elaborát byl zpracován podle struktury uvedené ve smlouvě o dílo mezi 

Pozemkovým úřadem ve Vyškově a firmou AGERIS s.r.o. 

 

tabulka 7: Struktura výsledného elaborátu v rámci projektu KPÚ 

5.1.1_Návrh doplnění bodového pole 

  

   5.1.1.1_Technická zpráva  

   5.1.1.2_Oznámení závad a změn na bodech ZPBP  

   5.1.1.3_Oznámení závad a změn na Zhb a PPBP  

   5.1.1.4_Seznam souřadnic  

   5.1.1.5_Přehledný náčrt návrhu doplnění bodového pole  

  

5.1.2_Doplnění bodového pole  

  

   5.1.2.1_Technická zpráva  

   5.1.2.2_Seznam souřadnic  

   5.1.2.3_Protokol určení bodů  

   5.1.2.4_Přehledný náčrt PPBP  

   5.1.2.5_Geodetické údaje  

   5.1.2.6_Doklady 

 

Všechny výše uvedené dokumenty byly vypracovány podle náležitých 

legislativních předpisů jako jedna z příloh projektu komplexní pozemkové úpravy. 

Celkem byly vyhotoveny tři kopie, jedna byla založena v archivu firmy AGERIS s.r.o., 

druhou obdržel Pozemkový úřad a třetí k.p. ve Vyškově. 

Výsledný elaborát byl předán i v digitální podobě na CD, kde jednotlivé soubory 

byly uloženy ve formátu *.pdf a seznam souřadnic nových bodů v *.txt.  
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5 Závěr 

Úkolem mojí bakalářské práce bylo provést a popsat jednotlivé kroky při revizi 

bodového pole a obnově PPBP v k.ú. Vážany u Vyškova. Od k.p. ve Vyškově jsem si 

vyžádal podklady, které jsem následně zpracoval a na základě těchto materiálů jsem 

posléze provedl rekognoskaci terénu, revizi bodového pole a návrh na rozmístění 

nových bodů. Po schválení Návrhu doplnění bodového pole jsem jednotlivé body 

stabilizoval a zaměřil pomocí technologie GNSS. 

Všechny práce jsem prováděl v souladu s právními předpisy. Jako legislativní 

podklad mi sloužil především Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod 

a vyhláška č. 26/2007 Sb. 

Výsledný elaborát je součástí projektu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Vážany u Vyškova, tomu také odpovídá struktura řazení jednotlivých příloh. 
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