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1   Úvod 

Úkolem této bakalářské práce je na území katastrálního území Ochoz u Konice 

zrealizovat revizi polohového bodového pole a následně jej vhodně doplnit body PPBP. 

Revize a doplnění PPBP je jednou z etap komplexní pozemkové úpravy, která byla 

v tomto katastrálním území zahájena v roce 2011. Tuto KPÚ vyhlásil Pozemkový úřad 

Prostějov a její realizace byla na základě výsledků veřejné soutěže svěřena firmě 

Geodetika Prostějov s.r.o.  
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2   Charakteristika lokality 

K.ú. Ochoz u Konice se nachází v Olomouckém kraji, v severní části okresu 

Prostějov. Leží asi 22 km severozápadně od Prostějova a 2 km severovýchodně od města 

Konice, s jejímž k.ú. sousedí. Historicky a etnograficky se toto území nazývá Haná. K.ú. 

Ochoz u Konice sousedí s šesti k.ú. okresu Prostějov (Budětsko, Konice, Březsko, 

Klužínek, Raková u Konice, Rakůvka). 

K.ú. se nachází na východním úpatí Drahanské vrchoviny. Průměrná nadmořská 

výška je 450 m. Nejvyšší bod k.ú. 540 m leží v remízku na severozápadě k.ú., nejnižší 

nadmořská výška je 400 m v jihovýchodním cípu k.ú. v údolí říčky Pilavky. Jedná se o 

mírně zvlněnou krajinu, kde celkový reliéf území se svažuje západně-východním směrem. 

Převládá zde převažuje zemědělská půda, lesy pokrývají desetinu území, větší celky 

lesních pozemků se nachází zejména v severozápadní části, na východě v údolí říčky 

Pilavky a na jihu k.ú. při silnici III/4481. Ze zemědělské půdy jednoznačně převládá orná 

půda., trvalých travních porostů je málo. V lesních porostech jsou zastoupeny jak 

jehličnaté dřeviny (smrk, borovice, modřín) tak i listnaté (dub, bříza, jasan). 

 

Tab. 1: Základní identifikační údaje 

Obec: (589811) Ochoz 

Katastrální území: (709417) Ochoz u Konice 

Katastrální úřad:  Prostějov 

Obec s rozšířenou působností: Konice 

Pověřený obecní úřad Konice 

Okres:   Prostějov 

Kraj:  Olomoucký 

Výměra řešeného území: 320 ha  
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Obr. 1: Poloha k.ú. Ochoz u Konice v rámci ČR [8] 

3   Revize ZPBP, ZhB, PPBP a doplnění PPBP 

3.1 Revize 

3.1.1 Cíl revize 

Cílem revize polohového bodového pole je zjistit, jestli je body možné v terénu 

nalézt podle geodetických údajů a zda nevykazují takové vady, které by bránily jejich 

dalšímu využití pro geodetické činnosti. Při pochybnostech o totožnosti těchto bodů se 

jejich poloha ověřuje kontrolním měřením. 

3.1.2 Přípravné práce 

Připraví se přehledný náčrt v měřítku 1:5000 nebo 1:10000, do kterého se vyznačí 

body polohových bodových polí, včetně bodů, které dosud nemají určeny souřadnice v S-

JTSK. Tyto body se získají z veřejně přístupných zdrojů ZÚ, případně se získají z ISKN. 

Jako podklad pro přehledný náčrt lze využít orientační mapu parcel, SM 5, ZABAGED 

nebo ortofoto. K bodům zakresleným v přehledném náčrtu se pořídí kopie geodetických 

údajů. 
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3.1.3 Provedení revize 

Revizní skupina v terénu vyhledává body za pomoci přehledného náčrtu a informací 

z GÚ. Kromě obvyklých zeměměřických pomůcek a přístrojů je vybavena lopatou, 

krumpáčem či podobným vybavením. U nalezených bodů se kontroluje zda nejsou 

poškozené, kontrolují se oměrné vzdálenosti z GÚ a posuzuje se relevantnost místopisného 

náčrtu. V případě pochybností o totožnosti bodů se jejich poloha ověří kontrolním 

zaměřením. Na základě výsledků rekognoskace se navrhnou na zrušení ty body PPBP, 

které byly zničeny, poškozeny nebo jiným způsobem nesplňují technické požadavky na 

stabilizaci. 

U bodů ověřovaných kontrolním zaměřením nesmí odchylka překročit mezní 

souřadnicovou chybu δxy = 0,12 m. 

 

3.2 Doplnění PPBP 

3.2.1 Volba nových bodů 

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

jednoduchá a aby body byly využitelné pro připojení podrobného měření. Volí se 

především na objektech trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně 

omezovaly vlastníka v užívání pozemků, například v obvodu dopravních komunikací. 

Body PPBP se volí v hustotě s přihlédnutím k technickým možnostem měření pro účely 

správy katastru.  

Zřizují se: 

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

budov, 

b) na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací splňuje technické požadavky 

na stabilizaci, 

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 [1]. 
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3.2.2 Technické požadavky na body PPBP 

Pokud nejsou dostupné pro umístění bodů PPBP vhodné objekty, je možné je 

stabilizovat samostatně těmito způsoby: 

• Kamenným hranolem o celkové délce nejméně 500 mm a s opracovanou hlavou 

o rozměrech nejméně 120 × 120 ×  70 mm. Byl-li již na místě pevně osazen k 

jinému účelu opracovaná kámen o stejných rozměrech, může se použít po doplnění 

křížkem nebo důlkem. 

• Vysekáním křížku na opracované ploše skály. 

• Hřebovou značkou zabetonovanou do skály, kovovou konzolou, čepovou značkou, 

pevně osazenými na budovách. 

• Železnou trubkou nebo čepem v betonových blocích o velikosti nejméně 200 × 200  

× 700 mm. 

• Železnou trubkou 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 × 120 × 

120 mm. 

• kovovou značkou o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru nejméně 

25 mm a délce značky nejméně  100 mm, zatlučenou do zpevněného povrchu nebo  

o délce značky nejméně 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnou do pevné konstrukce 

[1]. 

3.2.3 Číslování bodů PPBP a pomocných bodů 

Jednotkou pro číslování bodů PPBP a pomocných bodů je katastrální území. Čísla 

nově stabilizovaných bodů PPBP vydává Katastrální úřad. 

Číslo bodu PPBP se skládá z dvanácti míst a má tvar PPPX0000CCCC. 

• PPP  představuje pořadové číslo katastrálního území v rámci územního působiště 

katastrálního pracoviště. 

• X je uvnitř okresu nulové, nebo může znamenat příslušnost bodu do katastrálního 

území sousedního okresu a potom nabývá hodnotu v rozmezí 1 až 8. [1] 

• Pátá až osmá číslice je nulové, v čísle bodu PPBP nemá žádný význam. 
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• CCCC představuje samotné číslo bodu v rámci katastrálního území. Nabývá hodnot 

501 - 3999. 

Čísla pomocných bodů jsou stejná s tím rozdílem, že označují na pozici CCCC čísly 

4001 a výše [1]. 

3.3 Metody zaměření 

3.3.1 Geodetické metody 

• Plošné sítě s měřením délek a vodorovných úhlů. 

• Polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými. 

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

neorientované. Neorientované pořady mohou mít nejvýše čtyři strany a je-li to 

možné, alespoň na jednom z jeho vrcholů se zaměří orientační úhel. Pořad má 

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

pořadu je 1:3. 

• Protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným protínáním 

nejméně ze tří bodů. Úhel protínání 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. 

• Rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body nebo s orientací 

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

orientace. 

• Rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body. 

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 nejméně v jedné skupině přístrojem zajišťujícím přesnost 

měřených směrů 0,0006 gon. Při délkách do 500 m je možné použít teodolit s přesností 

0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. 
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Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně, není-li to 

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

délky lze měřit pásmem (zpravidla na jeden klad). Používají 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 a 0,04 m u délek nad 500 m [2]. 

3.3.2 Technologie GNSS 

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. 

Není přípustné určení polohy bodu pouze z jednoho měření - jedné observace při 

měření v reálném čase (RTK), nebo jednoho vektoru při postprocesním zpracování měření. 

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 . Je 

doporučeno provádět opakované měření při odlišné výšce antény. 

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

některý z transformačních programů schválených ZÚ, 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 je 1/10 délky této 

spojnice. Jestliže je lokalita tak rozsáhlá, že by vzhledem k její velikosti mohlo dojít 

k potlačení smyslu transformace, která vystihuje místní podmínky, je nutno lokalitu 
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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. 

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 Elaborát revize a doplnění PPBP 

Dokumentace obsahuje [5]: 

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

• Seznam souřadnic 

• Přehledný náčrt PPBP 

• Zápisníky měření, doklad o splnění požadavku na měřidla 

• Protokol o výpočtech, protokol výsledků měření GNSS 

• Geodetické údaje 

• Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky 

• Technická zpráva 

• Záznamové médium 

 

3.5 Ověření  

Výsledný elaborát je výsledkem zeměměřické činnosti a jako takový musí být ověřen 

ÚOZI s úředním oprávněním podle §13, odstavce 1, písmene b) zákona č. 200/1994. 
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Takové úřední oprávnění se uděluje k ověřování dokumentace o zřízení, obnově 

nebo přemístění bodu PPBP a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních 

státních mapových děl, pro potřeby zeměměřických orgánů. 

Úřední oprávnění se uděluje fyzické osobě, která je bezúhonná a plně způsobilá 

k právním úkonům, má ukončené alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání 

zeměměřického směru a vykonala nejméně 5 let odbornou praxi v oboru pro který žádá 

o udělení oprávnění a složila zkoušku odborné způsobilosti [4]. 

4 Revize a doplnění PPBP v k.ú. Ochoz u Konice 

4.1 Příprava revize 

4.1.1 Zisk podkladů 

Z internetové databáze bodových polí, kterou spravuje Zeměměřický úřad, bylo 

získány informace a geodetické údaje o bodech ZPBP, ZhB a PPBP v zájmové oblasti 

katastrálního území Ochoz u Konice. Bylo zjištěno, že se na daném území nachází tyto 

body polohových polí: 

 

ZPBP 

• 3412-29 Na horách 

• 3412-33 V širokém 

• 3412-36 Na skalkách (+ 2 přidružené)  

 

ZhB 

• 3412-226 Na nivách 

• 3412-207 Budětsko, kaple 

• 3412-225 Od Hačků 

 

PPBP 

Na katastrálním území Ochoz u Konice (pořadové číslo k.ú. 83) jsou vedeny body 

PPBP:  
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• 501 - 505 

Pro účely návrhu plošné sítě se počítá s využitím bodů PPBP, které se nachází i 

v sousedních katastrálních územích Konice a Rakůvka: 

• 875, 876 (pořadové číslo k.ú. 54) 

• 516 (pořadové číslo k.ú. 101) 

4.1.2 Přehledný náčrt 

Uvedené body jsou vyznačeny do přehledného náčrtu v měřítku 1:10000 a společně 

s kopií geodetických údajů jsou podkladem pro šetření v terénu. Náčrt byl vytvořen 

v programu Bentley Microstation. Podkladem podrobného náčrtu je letecký snímek, který 

dodala obec Ochoz. 
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br. 2: Přehledný náčrt pro revizi bodového pole
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Při předběžném prozkoumání GÚ bylo zjištěno, že vyhledání bodů podle oměrných 

délek může být složité a výsledek nejistý, především z důvodu nejednoznačných prvků od 

kterých se oměrné délky měří. Proto se využilo pro vyhledání bodů aparatura GNSS, a s 

jejíž pomocí se hledané body vytyčily metodou RTK. Pro tento účel se použil GNSS 

přijímač Trimble R8 s řídící jednotkou TCU. Všechny měřené body se nalézají na 

triangulačním listu 3412, bylo tedy možné použít globální transformační klíč v programu 

Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2011. 
 

Šetřením v terénu byly zjištěny tyto skutečnosti: 

• 3412-29.0 - Bod zarostl náletovými dřevinami a nelze z něj cílit na jeho přirozené 

orientaci. Bude možné prosekat vegetaci a bod alespoň jednostranně připojit. 

• 3412-36.0 - Bod zcela zarostl náletovými dřevinami v potřebném směru a nelze jej 

použít. 

• 501 - Bod, původně vysekaný křížek v betonu mostku, byl zničen vlivem erozního 

působení vody. 

• 502 - Byl zjištěn nesoulad s GÚ, souřadnice bodu se liší od kontrolního zaměření 

pomocí GNSS technologií o 22 cm. Jeho souřadnice bude přeurčeny měřením 

plošné sítě spolu s novými body PPBP. 

• 503 - Byl zjištěn nesoulad s GÚ, souřadnice bodu se liší od kontrolního zaměření 

pomocí GNSS technologií o 19 cm. Jeho souřadnice bude přeurčeny měřením 

plošné sítě spolu s novými body PPBP. 

• 504 - Bod nenalezen, zničen během zemědělských pracích. 

• 505 - Bod nalezen, poškozen. 

• Body bez závad, ověřené podle GU nebo kontrolně zaměřené: 

o 3412-33.0 

o 3412-36.1 

o 3412-36.2 

o 3412-225.0 

o 3412-226.0 

o (54) 875 

o (54) 876 

o (101) 516 



Pavel Vlach: Revize a doplnění PPBP 
 

2012  20 

Při kontrolním zaměřením se zjistilo, že původní body PPBP č. 502 a 503 překračují 

mezní odchylku δxy = 0,12 m a výrazně se odchylují od ostatních kontrolně zaměřených 

bodů. Tento nesoulad se interpretuje tak, že původní bodové pole, které obsahovalo 5 bodů 

PPBP určených polygonovým pořadem, bylo s chybou určeny už při svém budování. Oba 

nalezené body byly neporušené, zejména u bodu 503 nemůže být pochyb o jeho stabilizaci 

(vysekaný křížek v betonovém propustku) a jejich oměrné míry z GU jsou v pořádku. Oba 

body budou zařazeny do měřické sítě a jejich souřadnice budou přeurčeny. 

Tab. 2: Porovnání výsledků kontrolního zaměření s GÚ 

GÚ GNSS my/mx mxy 

3412-226 
Y 570789,15 570789,11 0,04 

0,041 
X 1117740,45 1117740,46 -0,01 

502 
Y 571139,74 571139,55 0,19 

0,225 
X 1117806,77 1117806,89 -0,12 

503 
Y 570894,39 570894,28 0,11 

0,194 
X 1118064,27 1118064,43 -0,16 

(54) 875 
Y 572341,67 572341,63 0,04 

0,057 
X 1118207,79 1118207,83 -0,04 

3412-361 
Y 571806,42 571806,46 -0,04 

0,05 
X 1119530,64 1119530,61 0,03 

3412-330 
Y 570731,5 570731,48 0,02 

0,045 
X 1118723,38 1118723,42 -0,04 

 

4.2.2 Oznámení o závadách 

Dokumentem shrnujícím výsledek revize je Oznámení závad a změn na 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole. Navrhuje se v něm 

zrušení bodů 501, 504, 505 a přeurčení souřadnic bodů 502 a 503. Oznámení je odesláno 

elektronicky na adresu ZÚ a vytištěný exemplář je součástí výsledného elaborátu. 
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4.2.3 Volba nových bodů 

Současně s revizí v terénu probíhala i plánování umístění nových bodů PPBP.  

Vzhledem ke skutečnosti, že oblastí neprochází žádný nivelační pořad s nivelačními 

kameny ani se tu nenachází jiné vhodné, již stabilizované body,  musí se PPBP doplnit 

nově stabilizovanými objekty.  

 

Obr. 3: Schéma sítě 

 

Volba nových bodů probíhalo tak, že se na vybraných místech zatloukly dřevěné 

kolíky nastříkané signálním sprejem a z dalších potenciálně vhodných míst se 

dalekohledem zjišťovala přímá viditelnost na tyto body. Při této činnosti je důležitá 

koordinace celého přípravného týmu, který se na dálku domlouval pomocí vysílaček. 

Jedině pečlivé a důsledná práce v terénu zajistí husté provázání sítě a dostatek orientací na 
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okolní body. To bylo potřebné i z toho důvodu, že se oblast nachází na úbočí Drahanské 

vrchovině a v okolí není dostatek přirozeně signalizovaných bodů, zejména věží kostelů. 

V oblasti se nachází pouze jedna věž a ta je viditelná jen z malé části k.ú. Při výběru 

vhodných pozic na umístění bodů se přirozeně vybíraly místa, kde se nepředpokládala 

zemědělská činnost a obecně nehrozilo zničení bodů vlivem činnosti člověka. Z tohoto 

důvodu se body stabilizovaly pokud možno podél cest, které jsou obvykle v majetku obce.  

Celkově bylo navrženo 24 nových bodů PPBP z toho jsou čtyři zřízeny na rozích 

budov a  zbylých 20 je různým způsobem stabilizováno samostatně v zemi. 

 

4.3 Stabilizace 

20 samostatně stabilizovaných bodů má různý způsob stabilizace: 

 

Tab. 3:  Způsob stabilizace PPBP 

kamenný hranol 120 × 120 × 500 mm s opracovanou hlavou 15× 

železná trubka se závitem s plastovou hlavou 120 ×120 x 120 mm 3× 

kovová značka s plochou hlavou o délce 100 mm 2× 

 

Způsob stabilizace je volen účelně tak, aby nedocházelo ke zničení bodů. 

Základním způsobem stabilizace je kamenný hranol a jeho umístění se volilo na takových 

místech, kde se nepředpokládá pohyb těžké zemědělské techniky, která by mohla způsobit 

jejich zničení. Trubka s platovou hlavou se naopak volila pravě na těch místech, kde 

takový výskyt hrozí. Hlava značky je v úrovni terénu a nehrozí tak její vyvrácení.  

Negativem je skutečnost, že se značka obtížně vyhledává, protože splývá s okolním 

terénem. Přes sebevětší snahu nelze zvolit ideální způsob a body absolutně chránit což platí 

obzvlášť pro body v nezastavěné části k.ú.. Vždy existuje riziko, že dojde ke zničení bodu 

a proto jsme se snažili vhodnou stabilizací toto riziko alespoň minimalizovat. Kovové 

značky jsou umístěné v zastavěné části obci na silnici a v betonovém obrubníku. 

Samostatně stabilizované body jsou kromě bodu č. 514 chráněny ochrannou tyčí. Tuto 

ochranu si vyžádal zadavatel pozemkové úpravy - Pozemkový úřad v Prostějově a pro 

body PPBP není obvyklá. 
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Obr. 4: Ukázka použitého stabilizačního materiálu. Zleva trubka se závitem s plastovou 

hlavou, kamenný hranol, kovová hřebová značka. 

4.4 Zaměření 

4.4.1 Přístroje a pomůcky 

Při měření byla použita motorizovaná totální stanice Trimble 5503 DR, výrobní číslo 

81710424, s přesností měření úhlů 0,1 mgon a přesností měření délek ±(2 + 2 ppm) mm. 

Dále se při měření používalo pět výsuvných stativů, dvě trojpodstavcové soustavy, odrazné 

hranoly s konstantou 0, optický dostřeďovač Zeiss pro urovnání soustavy s hranolem, 

ocelové pásmo na zaměření kontrolních oměrných délek při zhotovování místopisného 

náčrtu a svinovací metr pro měření výšky nad stanoviskem. 
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Obr. 5: Trimble 5503 DR 

4.4.2 Zaměření v terénu 

PPBP se zřizuje pro potřeby komplexní pozemkové úpravy a z tohoto důvodu se 

volily body převážně v nezastavěné části k.ú. To a relativně příznivá konfigurace terénu 

dovolilo zaměření bodů metodou plošné sítě.  

Body PPBP se zaměřovaly metodou plošné sítě, kdy se nad stanoviskem postavila 

totální stanice a s její pomocí se měřily a registrovaly vodorovné a svislé uhly a šikmé 

vzdálenosti na okolní viditelné body. Na těchto bodech stál stativ s trojpodstavcovou 

soustavou s odrazným hranolem. Měření bylo časově a organizačně složité v důsledku 

dostupností pouze jednoho centrovače. 

 

Tab. 4: Atmosférické podmínky během měření 

datum teplota počasí tlak 

7.11.2011 8 °C polojasno 1006 hPa 

9.11.2011 7 °C polojasno 1004 hPa 

14.11.2011 5 °C zataženo 1012 hPa 
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Před měřením byly do totální stanice vloženy údaje o teplotě a atmosférickém tlaku. 

Totální stanice si podle zadaných údajů stanoví korekce a registrované délky jsou již 

opravené. Atmosférické podmínky byly získány před měřením z meteorologické stanice 

Luká [9], která se nachází 6 km severně od oblati, ve které probíhalo měření. 

Osnova směrů byla měřaná ve dvou skupinách. 

4.4.3 Kontroly během měření 

Vzhledem ke skutečnosti, že měření plošné sítě nemá definované žádné mezní 

geometrické parametry, zúžila se kontrola při měření na kontrolu uzávěrů ve skupinách. To 

je v silném kontrastu s měřením polygonovým pořadem, kde naopak existuje celá řada 

mezních geometrických parametrů. 

Uzávěry ve skupině nesmí překročit hranici 30 cc. V případě překročení této hranice 

se měření vyhodnotí jako nevyhovující, vyloučí se z výpočtu a celá osnova směrů se 

zaměří opakovaně. Taková situace při měření nenastala. 

 

Tab. 5: Úhlový uzávěr osnovy směrů ve skupinách 

  
1. skupina 2. skupina 

č. stanoviska orientace opak. Hz směr 
uzávěr 

opak. Hz směr 
uzávěr 

[cc] [cc] 

507 509 
2,6737 

2 
2,6741 

10 
2,6738 2,6750 

508 507 
0,0006 

6 
0,0009 

6 
0,0000 0,0003 

508 507 
399,9978 

4 
399,9980 

7 
399,9982 399,9973 

502 507 
0,0000 

7 
0,0014 

16 
0,0007 399,9999 

506 508 
0,0005 

9 
0,0016 

15 
399,9997 0,0001 

(54) 876 507 
0,0004 

20 
0,0000 

2 
0,0024 399,9998 

522 521 
108,2431 

1 
108,2424 

2 
108,2432 108,2427 

521 522 
0,0004 

15 
0,0000 

10 
0,0019 0,0010 
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1. skupina 2. skupina 

 

 č. stanoviska orientace opak. Hz směr 
uzávěr 

opak. Hz směr 
uzávěr 

 
 

[cc] [cc] 
 

 518 519 
0,0021 

13 
0,0032 

5  
 

0,0034 0,0038 
 

 517 3412-207.0 
0,0005 

7 
0,0012 

1  
 

0,0012 0,0013 
 

 3412-33.0 3412-207.0 
0,0004 

28 
399,9973 

4  
 

399,9976 399,9977 
 

 515 510 
0,0006 

6 
0,0018 

11  
 

0,0000 0,0007 
 

 513 510 
0,0006 

19 
399,9997 

2  
 

399,9987 399,9995 
 

 512 510 
399,9985 

9 
399,9981 

3  
 

399,9976 399,9978 
 

 4001 512 
15,7893 

3 
15,7897 

3  
 

15,7896 15,7900 
 

 3412-226.0 509 
5,0380 

19 
5,0387 

10  
 

5,0399 5,0398 
 

 514 510 
0,0021 

1 
0,0013 

10  
 

0,0022 0,0022 
 

 516 514 
0,0006 

2 
0,0006 

17  
 

0,0007 0,0023 
 

 510 514 
0,0030 

24 
0,0028 

20  
 

0,0054 0,0049 
 

 3412-36.1 36.2 
399,9999 

11 
399,9999 

8  
 

0,0011 0,0007 
 

 520 36.2 
399,9989 

21 
0,0005 

9  
 

0,0009 399,9997 
 

 3412-36.2 3412-36.1 
0,0026 

25 
0,0020 

9  
 

0,0001 0,0029 
 

 519 520 
0,0034 

5 
0,0021 

24  
 

0,0039 0,0045 
 

 523 506 
0,0003 

27 
0,0005 

11  
 

399,9976 399,9994 
 

 525 524 
0,0021 

19 
0,0022 

20  
 

0,0040 0,0042 
 

 524 523 
0,0008 

8 
0,0015 

3  
 

399,9999 0,0012 
 

 511 525 
0,0005 

18 
0,0010 

10  

 
0,0023 0,0020 
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Geometrickým parametrem bodů určených rajonem a umístěných na rozích budov je 

délka rajonu. Pro výchozí bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,04 - 0,06 m je 

tato délka stanovena na 300m. Rajónem byly určovány 4 body č. 526 - 529. Žádný z rajónů 

nepřekročil mezní hodnotu. 

 

Tab. 6: Délky rajónů 

č. určovaného bod č. počátečního bodu 
délka rajónu 
[m] 

526 524 20,81 
528 524 22,18 
529 525 33,09 
527 525 20,01 

 

4.4.4 Výpočet 

Po ukončení měření v terénu přichází na řadu zpracování naměřených dat. 

Geodetické výpočty se provádí v programovém vybavení GV 1.0 

 

 

Obr. 6: Okno programu GV 1.0 

 

GV (Geometrické Vyrovnání) je jednoduchá DOSová aplikace od společnosti 

Geovap Pardubice, která řeší základní geodetické úlohy. Ačkoliv se nedá srovnávat s hojně 
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používanými a komplexními nástroji typu Groma nebo Geus, tak díky své jednoduchosti 

stále nachází uplatnění.  

Z totální stanice se stáhnul zápisník ve formátu *.JOB (datová struktura Geodimeter). 

Pro další zpracování bylo nutné převést zápisník do čitelného stavu, kompatibilního s GV. 

To se provedlo pomocnou utilitou ASC, která převede *.JOB do *.ASC. Při tomto procesu 

se v dialogovém okně zadávají souřadnice a výška bodu, podle kterého se vypočítají 

opravy z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky.  

 

Tab. 7: Ukázka zápisníku *.ASC, V záhlaví jsou uvedeny souřadnice body pro určení oprav 

a velikost těchto oprav. 

Zakázka: OCHOZ1107 Měřil: PZPVFDHK  Datum: 2011.1107 

Souřadnice oblasti pro redukce: 

 Y-JTSK= 571000, X-JTSK=1118000, BpV= 450 

Redukce délek do JTSK=-77  mm/km 

Redukce délek na nulovou výšku=-71 mm/km 

Celková použitá redukce měřených délek=-148mm/km 

 

1 0830000507  1.320  *STAN 

0830000509  395.574   1.525    2.6727  104.8630  *OR 

0830000509  395.573   1.525  202.6746  295.1353  *OR 

0830000510  704.201   1.490   42.3760  103.6107  *OR 

0830000510  704.187   1.490  242.3743  296.3885  *OR 

0830000511  487.829   1.490   63.7454  104.3122  *OR 

0830000511  487.831   1.490  263.7451  295.6887  *OR 

0830000506  462.853   1.340  119.9939  101.8643  *OR 

0830000506  462.850   1.340  319.9959  298.1368  *OR 

0540000876  727.137   1.340  155.5276  100.2411  *OR 

0540000876  727.135   1.340  355.5301  299.7570  *OR 

0830000508  346.629   1.455  264.4370   94.6799  *OR 

0830000508  346.628   1.455   64.4404  305.3195  *OR 

0830000509  395.573   1.525    2.6744  104.8644  *OR 

0830000509  395.573   1.525  202.6732  295.1348  *OR 

/ 

1 0830000507  1.320  *STAN 

0830000509  395.574   1.525    2.6733  104.8624  *OR 

0830000509  395.574   1.525  202.6748  295.1353  *OR 

0830000508  346.629   1.455  264.4410   94.6795  *OR 

0830000508  346.628   1.455   64.4436  305.3199  *OR 

0540000876  727.132   1.340  155.5281  100.2409  *OR 

0540000876  727.131   1.340  355.5297  299.7590  *OR 

0830000506  462.849   1.340  119.9938  101.8610  *OR 

0830000506  462.848   1.340  319.9947  298.1374  *OR 
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0830000511  487.834   1.490   63.7452  104.3117  *OR 

0830000511  487.830   1.490  263.7458  295.6876  *OR 

0830000510  704.194   1.490   42.3769  103.6106  *OR 

0830000510  704.189   1.490  242.3751  296.3882  *OR 

0830000509  395.573   1.525    2.6752  104.8646  *OR 

0830000509  395.573   1.525  202.6748  295.1345  *OR 

 

Výsledný soubor *.ASC (příloha č.4) je připraven na import do GV. 

Nezbytným vstupem do GV je textový soubor se seznamem pevných bodů a jejich 

souřadnic a výšek. Tento soubor se vytvoří v textovém editoru a opíší se do něj souřadnice 

z GÚ.  

Tab. 8: Seznam souřadnic pevných bodů 

054000000875   572341.67  1118207.79 

054000000876   572113.48  1118537.63 

101000000516   570231.83  1118383.36 

000934122070   570786.67  1119586.96   456.84 

000934120361   571806.42  1119530.64   474.45 

000934120362   571515.52  1119500.61   465.43 

000934120290   572091.04  1117500.13   540.29 

000934122260   570789.15  1117740.45   447.68 

000934120330   570731.50  1118723.38   453.12 

000934122250   570747.54  1116660.41   456.75 

 

Před spuštěním geodetických úlohy se provedou automatizované kontroly vstupních 

souborů. GV po načtení obou souborů provede analýzu zápisníku *.ASC, opraví úhly o 

chyby zjištěné při měření v obou polohách a vypočítá vodorovné vzdálenosti.  

Úloha souřadnicové vyrovnání probíhá zcela automatizovaně, GV spáruje zápisník se 

seznamem pevných bodů a pokud nenalezne chyby v topologii sítě, tak provede vyrovnání 

MNČ. Po souřadnicovém vyrovnání se provede výškové vyrovnání a z obou úloh se do 

textových souborů vyexportují protokoly (příloha č.6)  a seznamy nových souřadnic 

(příloha č. 8). 
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4.5 Charakteristiky přesnosti 

Přesnost souřadnic nově určených bodů je posuzována pomocí střední souřadnicové 

chyby mxy, která je pro body PPBP stanovena na 0,06 m. Při zvolení součinitele 

konfidence t= 2 je mezní souřadnicová chyba  δxy = 0,12 m. Tato hodnota nebyla 

překročena. 

Tab. 9: Souřadnice vyrovnané MNČ 

 

Seznam vyrovnaných souřadnic :   (Y,X)       My      Mx      Mxy 

S 0000004001  570829.6437  1117878.5061    0.0031  0.0049  0.0041 

S 0830000502  571139.5712  1117806.8406    0.0058  0.0059  0.0058 

S 0830000503  570894.3010  1118064.3850    0.0047  0.0065  0.0057 

S 0830000506  571734.6619  1118368.6536    0.0057  0.0056  0.0057 

S 0830000507  571752.6775  1117906.3483    0.0047  0.0051  0.0049 

S 0830000508  572025.7143  1117694.7898    0.0043  0.0050  0.0047 

S 0830000509  571377.1874  1117785.6407    0.0046  0.0056  0.0051 

S 0830000510  571083.6882  1118122.5545    0.0043  0.0049  0.0046 

S 0830000511  571364.6999  1118200.2311    0.0061  0.0061  0.0061 

S 0830000512  570862.0397  1117980.5912    0.0036  0.0048  0.0043 

S 0830000513  570613.6724  1118184.4151    0.0050  0.0051  0.0051 

S 0830000514  570853.2523  1118363.9440    0.0054  0.0058  0.0056 

S 0830000515  570394.3479  1118194.0955    0.0053  0.0053  0.0053 

S 0830000516  570619.0583  1118541.0059    0.0040  0.0049  0.0045 

S 0830000517  570984.1196  1118780.2788    0.0047  0.0043  0.0045 

S 0830000518  570926.2288  1119088.3420    0.0049  0.0051  0.0050 

S 0830000519  571286.3250  1118909.3414    0.0058  0.0055  0.0057 

S 0830000520  571406.6513  1119275.0557    0.0043  0.0049  0.0046 

S 0830000521  571548.8622  1118654.8760    0.0062  0.0057  0.0060 

S 0830000522  572004.4824  1118743.8361    0.0086  0.0077  0.0081 

S 0830000523  571202.2368  1118560.5982    0.0058  0.0056  0.0057 

S 0830000524  571129.4388  1118366.1756    0.0067  0.0075  0.0071 

S 0830000525  571348.2910  1118314.2357    0.0065  0.0070  0.0068 

S 0830000526  571147.1941  1118377.0440    0.0096  0.0085  0.0090 

S 0830000527  571330.1024  1118322.5677    0.0098  0.0077  0.0088 

S 0830000528  571111.2289  1118378.8104    0.0094  0.0090  0.0092 

S 0830000529  571351.9964  1118281.3612    0.0066  0.0107  0.0089 

 

Střední souřadnicová chyba = 0.00615 
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Střední chyba v trigonometrickém určení nadmořské výšky je stanovena na hodnotu 0,1 m. 

Při zvolení součinitele konfidence t = 2 je mezní chyba v určení výšky δH = 0,2 m. Tato 

hodnota nebyla překročena. 

 

Tab. 10: Seznam vyrovnaných výšek 

 

Seznam vyrovnaných výšek : střední chyba 

V 0000004001   450.9383      0.0147 

V 0540000875   504.9531      0.0347 

V 0540000876   494.2318      0.0289 

V 0830000502   453.6058      0.0158 

V 0830000503   441.5204      0.0145 

V 0830000506   483.4502      0.0122 

V 0830000507   497.0013      0.0128 

V 0830000508   525.7897      0.0110 

V 0830000509   466.6008      0.0143 

V 0830000510   456.9334      0.0127 

V 0830000511   463.8251      0.0152 

V 0830000512   448.4587      0.0131 

V 0830000513   435.7963      0.0145 

V 0830000514   450.3301      0.0152 

V 0830000515   430.8983      0.0165 

V 0830000516   444.7669      0.0116 

V 0830000517   456.8737      0.0111 

V 0830000518   453.5443      0.0122 

V 0830000519   457.9883      0.0130 

V 0830000520   460.0780      0.0110 

V 0830000521   471.6352      0.0133 

V 0830000522   491.1486      0.0157 

V 0830000523   458.0966      0.0134 

V 0830000524   450.0712      0.0161 

V 0830000525   455.4319      0.0162 

V 0830000526   451.8105      0.0167 

V 0830000527   456.0840      0.0168 

V 0830000528   451.4342      0.0168 

V 0830000529   457.9477      0.0171 

V 1010000516   410.5220      0.0224 

 

Střední chyba = 0.03041 
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Metodu vyrovnání sítě nelze použít při vyrovnání bodů určených rajónem na 

objektech. Pro posouzení přesnosti bylo provedeno nezávislé kontrolní zaměření, které 

proběhlo na závěr celé kampaně. Střední souřadnicová chyba byla stanovena z dvojice 

měření podle vztahu  

∆ = ∆ + ∆2  

 

Tab. 11: Kontrolní zaměření bodů PPBP umístěných na objektech 

rajón kontrolní rajón 
 

526 
Y 571147,19 571147,17 0,02 

0,028 
X 1118377,04 1118377,06 -0,02 

527 
Y 571330,10 571330,11 -0,01 

0,014 
X 1118322,57 1118322,56 0,01 

528 
Y 571111,23 571111,23 0 

0,02 
X 1118378,81 1118378,84 -0,02 

529 
Y 571352,00 571352,03 -0,01 

0,022 
X 1118281,36 1118281,38 -0,02 

 

5 Výsledná dokumentace 

Aby byla výsledná dokumentace kompletní, zbývá zhotovit výsledný elaborát. Ten 

má pevně stanovený obsah podle 3.4. Z tohoto seznamu dosud nebyl zmíněny geodetické 

údaje, oznámení o zřízení měřické značky, měřický náčrt a technická zpráva. 

Elaborát byl vyhotoven celkové ve třech kopiích, které si rozdělily:  

• zhotovitelská firma 

• Katastrální úřad 

• Pozemkový úřad 

Geodetické údaje o bodu PPBP obsahují: 

• číslo bodu 
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• údaje o katastrálním území a obci a označení listu SM5 

• souřadnice v S-JTSK 

• místopisný náčrt 

• nárys nebo detail 

• popis, způsob stabilizaca a určení bodu 

• poznámky 

Geodetické údaje jsou evidovány dvěma způsoby. Vytištěné geodetické údaje jsou 

založeny v měřické dokumentaci na katastrálním úřadě v Prostějově. V digitální formě 

jsou geodetické údaje odevzdány ve formátu *.GIF pro místopisný náčrt a ve formátu 

*.CSV pro popisné informace. Formát *.CSV je definován v uživatelské dokumentaci 

ISKN a jeho úkolem je automatizovaný a bezobslužný import textových informací do 

katastru.  

 

Obr. 7: Geodetické údaje podu 523 

Oznámení o zřízení značky je doručeno vlastníkům nemovitosti, na jehož pozemku 

je zřízena měřická značka. Na oznámení je uvedeno číslo bodu PPBP, parcelní číslo a druh 

pozemku, druh stabilizace bodu, číslo triangulačního listu, místopisný náčrt a popis 

umístění. Nedílnou součástí je i poučení vlastníka nemovitosti, které obsahuje výňatek z §8 

a §9 zákona č. 200/1994. Podpisem potvrzené oznámení vlastník vrací katastrálnímu 

úřadu. 
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Měřický náčrt je vyhotoven v měřítku 1:5000. Obsahuje především zákres hranice 

katastrálního území, názvy sousedních k.ú., klad SM5, zákres nových a stávajících bodů 

PPBP včetně čísel, vyznačení měřické sítě, legendu, vysvětlivky, měřítko, datum a podpis. 

6 Závěr 

Povedlo se splnit cíl práce - na území katastrálního území Ochoz u Konice provést 

revizi polohového bodového pole a následně jej vhodně doplnit body PPBP. Při revizi byla 

odhalena nepřesnost v určení původních souřadnic bodů PPBP č. 502  a 503. Je otázkou, 

jaký je původ nepřesného určení techto bodů a jaký to mělo vliv na přesnost při měřických 

pracích, pro které byly základem. Odpověď by dalo prozkounání měřických náčrtů a 

ZPMZ uložených na katastrálním úřadu v Prostějově. 

Body 502 a 503 byly přeurčeny a celé bodové pole bylo doplněno o 24 nových bodů 

PPBP. 

Bodové pole bylo zaměřeno výhradně tradičními geodetickými metodami, konkrétně 

plošnou sítí a rajóny. Důvodem byla snaha vedení zhotovitelské firmy o prohloubení a 

zachování znalostí metod klasické geodézie v mladém kolektivu firmy.  

Časová a personální náročnost celého projektu byla ale neúměrně vysoka a podobný 

výsledek by přineslo využití technologií GNSS.  
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