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Anotace 

V následující diplomové práci je popsán postup při analýze výsledků měření při THM 

v části k.ú. Strahovice. Práce se zabývá posouzením vlivu přesnosti původního geometrického 

základu na výslednou mapu a určením zdroje chyb. V úvodu jsou uvedeny základní pojmy a 

stručný vývoj katastru, zejména pak na Hlučínsku, kde fungoval Pruský katastr. V další části 

je uveden popis dané oblasti a jsou vysvětleny dílčí postupy při zpracování vyuţitelných 

podkladů. Následující kapitola pojednává o polohopisném měření a měřických pracích. Je zde 

rovněţ popsána metodika měření, kritéria přesnosti a informace o polohopisném měření. Další 

část se věnuje výpočtům, kontrole a zpracováním dat. Na závěr je uvedena analýza měření, 

zhodnocení výsledků a určení nejpravděpodobnější chyby.  

 

Klíčová slova: Pruský katastr, vývoj katastru, polohopisné měření, analýza měření 

 

 

Summary 

The following thesis describes the procedure for analyzing the results of measurements 

at THM in the cadastral area Strahovice. This work deals with the performance assessment of 

the accuracy of the original geometric basis for the resulting map and identifying sources of 

error. In the introduction is the basic concepts and brief development of the cadastre, 

especially in the Hlučín where was Prussian cadastre. The next section is a description of the 

area and explains the procedures for processing sub-usable materials. The next chapter deals 

with the measurement and topographic surveying works. There is also described measurement 

methodology, criteria and information about the accuracy of topographic measurements. 

Another section is devoted to calculations, control and data processing. In conclusion is shown 

an analysis of measurement, results evaluation of results and determination of the most likely 

error.  

 

Keywords: Prussian cadastre, development of cadastre, topographic measurements, 

         analysis of measurement 
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ČSTS - Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK  - Český úřad zeměměřický a katastrální 
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je analýza výsledků měření při THM v části k.ú. 

Strahovice. Hlavním cílem je posouzení vlivu přesnosti původní měřické sítě na výslednou 

mapu a v ideálním případě odhalení zdroje chyb.  

V jednotlivých částech práce jsou popsány dílčí úlohy a postupy. Zpracování této 

diplomové práce by se dalo rozdělit do čtyř fází: výběr a příprava vyuţitelných podkladů, 

měřické práce v terénu, výpočetní práce a zhodnocení přesnosti. 

Podklady pro měřické a výpočetní práce mi byly poskytnuty na Katastrálním úřadě 

v Opavě, kde jsem měl moţnost si naskenovat potřebné zápisníky měření, měřické náčrty, 

seznamy souřadnic a další potřebné podklady. Rovněţ mi byla poskytnuta data v digitální 

formě. Při samotném měření jsem vycházel z polygonových pořadů, z jejichţ stabilizovaných 

bodů byly následně zaměřeny podrobné (identické) body, které byly zaměřeny při původním 

mapování a zároveň se vyskytovaly v lokalitě i nyní. 

Časově nejnáročnější byly výpočetní práce, během nichţ byly přepočteny a 

zkontrolovány zápisníky měření pouţité při zpracování původního měření a souřadnice 

dřívější základní měřické sítě, která byla pouţita jako geometrický základ měření. Dále byly 

zpracovány nově naměřené hodnoty a vypočteny souřadnice identických bodů v terénu. 

Při zhodnocení přesnosti byly porovnávány původní přepočtené hodnoty s nově 

naměřenými hodnotami a souřadnice měřické sítě se souřadnicemi zrekonstruované měřické 

sítě. Analýza tohoto měření by měla v ideálním případě odhalit chybu původní měřické sítě, 

výpočetní nebo měřickou chybu při zpracování, popřípadě určit nejpravděpodobnější zdroj 

chyby daném území.  
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2. Základní pojmy 

Na úvod této diplomové práce by bylo vhodné vysvětlit několik základních pojmů, 

které se následně vyskytují v jednotlivých kapitolách. 

Katastrální mapa 

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka. Obsahuje body 

polohového bodového pole, polohopis a popis. Zobrazuje všechna katastrální území a 

nemovitosti, které jsou předmětem katastru (vyjma bytů a nebytových prostor). Pozemky se 

zobrazují průmětem svých hranic do roviny a označují se parcelními čísly a značkami, které 

určují druh pozemku. Stavby se v KM zobrazují průmětem vnějšího obvodu na terén. [1] 

 

Formy KM:  

 analogová mapa  

 digitální katastrální mapa (DKM) 

 digitalizovaná mapa (KMD, KM-D) 

 

Analogová mapa 

Je to grafický záznam KM vyhotovený nejčastěji na nesráţlivé plastové fólii. Přesnost 

 a zobrazovací soustava odpovídá ustanovením v době jejího vzniku. 

 

DKM 

Jedná se o KM vyhotovenou v systému JTSK. Můţe vzniknout těmito způsoby [5]:  

 při obnově KO novým mapováním 

 na podkladě výsledků pozemkových úprav 

 přepracováním SGI 

 převodem číselného vyjádření analogové mapy 
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Digitalizovaná mapa 

KM vyhotovená přepracováním analogové mapy. Rozlišujeme dva typy: 

 KMD - katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK 

 KM-D - katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicových systémech stabilního 

katastru (Gusterberg, Sv. Štěpán), vyhotovená podle dřívějších předpisů. 

 

Forma katastrální mapy můţe být různá v rámci jednoho k.ú., v ucelených částech. 

 

Polohopis katastrální mapy obsahuje: 

A. Zobrazení hranic:  

 katastrálních území 

 územních správních jednotek 

 státních hranic 

 chráněných území a ochranných pásem 

 nemovitostí 

 u digitální katastrální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou 

 zobrazeny i hranice rozsahu věcného břemene.  

B. Zobrazení dalších prvků polohopisu v SGI, kterými jsou: 

 osa kolejí ţelezniční tratě mimo ţelezniční stanici a průmyslové závody 

 hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice 

 most 

 osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší neţ 2 metry 

 propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází 

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela 

 nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stoţárů 

 zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříţ a boţí muka 

 budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na 

téţe parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v 

katastru, s výjimkou drobných staveb [5] 
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3. Historický vývoj katastru  

Katastr  

Slovem katastr obecně označujeme správní nástroj, který sepisuje a popisuje vlastnosti 

práv, věcí nebo osob a eviduje údaje o jevech. Pro nás je nejvýznamnější katastr, zabývající se 

evidencí nemovitostí, tedy zejména pozemků, budov a věcných práv k nim. Původně slouţil 

pouze k evidenci fiskální (daňové a berní účely), ale v rozmezí posledních sto let se zaměřil 

také na oblasti hospodářské a technické. [10] 

Katastr nemovitostí, jak ho známe dnes, je soubor veškerých údajů o nemovitostech v 

České republice zahrnující jejich geometrické a polohové určení, jejich soupis a popis. 

Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. [4] 

3.1. Historická posloupnost katastru: 

 První úřední soupisy půdy slouţící pro berní evidenci – rok 1022 

 Rustikální katastry  

1. berní rula – rok 1654 

2. berní rula – rok 1684 

 Tereziánské katastry  

3. berní rula – rok 1748 

4. berní rula – rok 1757 

 Josefský katastr – rok 1785 

 Tereziánsko-josefský katastr – rok 1792 

 Stabilní katastr – rok 1817 

 Pozemkový katastr – rok 1927 

 Jednotná evidence půdy – rok 1954 

 Evidence nemovitostí – rok 1964 

 Katastr nemovitostí České republiky – od roku 1993 

 

Katastry mají v českých zemích dlouhou tradici, kterou se můţe pyšnit pouze několik 

málo zemí. Postupně se přes řady omylů vyvinuly ke spolehlivému nástroji, který dnes slouţí 

celé naší společnosti.  
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České katastry lze rozdělit na 2 historické etapy: 

 Evidence pouze popisných údajů s odhadnutými technickými údaji bez mapové 

sloţky (11. Století – konec 18. století) 

 Evidence popisných údajů s mapovým podkladem (od konce 18. Století aţ 

dodnes) [11] 

3.2. Vývoj katastru na Hlučínsku – Pruský katastr 

Hlučínsko bylo od konce 18. století do konce 1. světové války součástí Německa. 

Proto zde byl katastr a pozemková kniha budován podle německých předpisů a fungoval zde 

odlišný systém evidence. KM zde měla výslovně ostrovní charakter, pro jednotlivá k.ú. byly 

tvořeny mapové listy, jejichţ polohopisná kresba končila vţdy na hranicích parcel. Měřítka 

ML jsou různá od 1:625 aţ po 1:5000 podle druhu a hustoty kresby. Kvalita map byla výrazně 

horší neţ u map stabilního katastru v měřítku 1:2880. Parcely byly číslovány od čísla 1 

samostatně na kaţdém ML. Poddělení parcel bylo uváděno v čitateli parcelního čísla, po 

vzniku Československa jiţ ve jmenovateli. Pozemková kniha byla psaná německy švabachem. 

Ve 30. letech 20. století byl zakládán Pozemkový katastr v územích, kde dosud nebylo 

provedené řádné katastrální mapování. Mapování probíhalo podle instrukce A. Do roku 1938 

byl takto zaloţen katastr na Hlučínsku, kde byl do té doby zaveden Pruský katastr, 

nepřeveditelný do reţimu pozemkového katastru stanoveného zákonem č. 177/1927 Sb. 

V době ukončení mapování roku 1958 zůstalo neobnovených 18 katastrálních území, kde bylo 

v letech 1960-1964 provedeno THM. Mapa THM byla pouţívána jako KM a jako operát 

dřívější pozemkové evidence se zde pouţíval Pruský katastr [11].  

3.3. Technickohospodářské mapování (THM) 

Jak jiţ bylo v předešlém textu zmíněno, na Hlučínsku se velmi dlouhou dobu uţíval 

Pruský katastr, který byl nahrazen aţ během THM. Oblast, ve které jsem prováděl měřické 

práce (Strahovice) rovněţ spadá do této lokality. Mapování zde bylo provedeno v letech 1960-

1964, tedy během 1. etapy THM (1961-1969). Proto by bylo vhodné uvést základní informace 

o technickohospodářském mapování, hlavně v letech 1961-1969. 
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3.3.1. THM v letech 1961 – 1969 

Potřeba mapových podkladů pro technickou a hospodářskou sféru vyústila v 60. letech 

20. století k vytvoření koncepce nového mapování map velkých měřítek. Posléze byla vydána 

instrukce pro technickohospodářské mapování. 

Technickohospodářská mapa se od těch dosavadních lišila především tím, ţe byl 

zobrazen polohopis i výškopis a rovněţ se zobrazovaly i předměty pro technické a 

hospodářské potřeby. Proto byla vhodná pro projektové a jiné práce. THM se dělily na mapy 

základní a účelové. Základní mapy obsahovaly body základního i podrobného bodového pole, 

budovy, pozemky a technická zařízení trvalého charakteru. Výškopis byl znázorněn 

vrstevnicemi, šrafami nebo kótami. Účelové mapy obsahovaly navíc další předměty pro 

konkrétní účely (např. JŢM). 

V tomto období byly THM vyhotovovány v souřadnicovém systému S-42, který je 

určen Krasovského elipsoidem, Gaussovým zobrazením a souborem souřadnic 

z mezinárodního vyrovnání AGS [8]. Bylo zde pouţito zobrazení Gauss-Krügerovo, coţ je 

konformní válcové zobrazení elipsoidu do roviny. Kartografický základ tvoří válcová projekce 

v poloze transverzální. Pásy poledníků jsou zobrazovány samostatně jako 3° či 6° pásy (viz. 

Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 Zobrazení pásů v rovině [9] 

Rozhodnutí o pouţívání souřadnicového systému S-42 mělo řadu nevýhod. Na našem 

území se muselo pracovat s pěti souřadnicovými soustavami (se základními poledníky 

12º,15º,18º, 21º a 24º východní zeměpisné délky), ML byly tvořeny obrazy rovnoběţek a 

poledníků, takţe rozměry ML na severu a jihu republiky byly rozdílné.  
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Dotykový poledník rozvinutý do roviny tvoří délkově nezkreslenou osu X, osa Y je 

obrazem rovníku s kladnou orientací na východ. Souřadnice X jsou pro celé státní území 

kladné, souřadnice Y kladné i záporné. Pro výpočty uvnitř pásů byla upravena souřadnice Y 

tak, aby všechny souřadnice měli kladné znaménko a také proto, aby bylo moţné rozlišit, o 

který poledníkový pás se jedná. Pro seznamy souřadnic a výpočty v běţné praxi se souřadnice 

Y mění tak, aby byly vţdy kladné. To se provede tak, ţe se ke kaţdé souřadnici Y připočte 

500 km a před souřadnici se předřadí číslo pásu.  

Geodetické základy tvořila ČSTS a body PBP, které byly transformovány do S-42. 

Vznikly body 6. aţ 9. řádu, přičemţ body 6. řádu byly ZhB, body 7. řádu zvýšené přesnosti, 

body 8. řádu normální přesnosti a body 9. řádu byly určeny FTGM. Výškopis byl připojen na 

ČSJNS a jako výškový referenční systém byl pouţit Balt – po vyrovnání (Bpv). Pro účelové 

mapy byl povolen i systém Jadranský. Klad ML vycházel z mapy světa v měřítku 1:1 000 000. 

Území ČR se v Mezinárodní mapě světa nachází ve sloupci 33 a 34, ve vrstvě M a L. 

Pro mapování se uţívaly geodetické metody (metoda polární, ortogonální, protínání a 

tachymetrie) a metody FTGM (v přehlednějším území). 

Přesnost bodů PBP se určila jako průměr středních chyb bodů a mezní odchylky se 

určily jako dvojnásobky těchto hodnot (viz. Tabulka 1). Přesnost podrobného měření se 

vztahovala k měřickým přímkám nebo polygonovým pořadům. [12] 

 

Typ bodu Střední chyby mxy [m] Mezní odchylka [m] 

ZhB 0,030 0,06 – 0,08 

Body zvýšené přesnosti 0,045 0,09 

Body normální přesnosti 0,060 0,12 

FTGM určené body 0,120 0,36 

Tabulka 1 Střední polohové chyby a mezní odchylky (THM 1961-1969) 

 

Při THM bylo zmapováno přibliţně 8,5% našeho území. Technickohospodářské mapy 

byly uţívány pro pozemkové evidence JEP a EN.  
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3.3.2. THM v letech 1969 – 1981 

V roce 1969 byla vydána nová směrnice pro THM, coţ mělo za důsledek návrat ke 

Křovákovu konformnímu kuţelovému zobrazení (viz. Obrázek 2) a systému JTSK, který je 

určen Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuţelovým zobrazením v obecné 

poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí [8]. Velikosti 

mapových rámu byly stejné na celém území státu. Geodetický základ byl tvořen základním a 

podrobným polohovým i výškovým bodovým polem, včetně bodů s trvalou stabilizací. 

Přesnost bodů PPBP byla určena podle střední souřadnicové chyby mxy = 0,06m. Přesnost 

podrobných bodů polohopisu byla určena podle měřítka mapy a posuzovala se podle rozdílu 

vypočtené a přímo měřené délky (viz. Tabulka 2). [12] 

 

 

Obrázek 2 Křovákovo kuželové zobrazení [13] 

 

Klad ML byl odvozen z fiktivního listu 1:50 000 (25 x 20 km). Měřítko 1:5000 vzniklo 

rozdělením na 10 sloupců a 10 vrstev. Další dělení vznikalo čtvrcením ML. 

 

Měřítko Střední chyby mxy [m] Mezní odchylkaUd [m] 

1:1000 0,14 0,30 

1:2000 0,14 0,50 

1:5000 0,28 0,70 

Tabulka 2 Střední chyby podrobných bodů a mezní odchylky (THM 1969-1981) 
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4. Výběr a příprava využitelných podkladů 

Prvním krokem při tvorbě této diplomové práce bylo shromáţdění potřebných 

informací o zájmové oblasti. Kontaktoval jsem Katastrální úřad v Opavě, kde jsem obdrţel 

informace o lokalitě měření a zároveň mi byl umoţněn přístup k mapovým podkladům, 

měřickým náčrtům, zápisníkům měření, spisové dokumentaci a dalším potřebným podkladům, 

které jsem si naskenoval (viz. příloha č. 10 a CD). Byla mi rovněţ poskytnuta některá data 

v elektronické podobě, zejména pak rastrová data THM, klady ML a zdrojové rastry mapování 

Pruského katastru. 

Další informace, které byly potřebné hlavně pro zjištění stavu bodového pole a pro 

měřické práce v terénu, jsem vyhledal na portálu ČÚZK. Vyuţil jsem kopie katastrální mapy, 

kde jsem vyznačil body PBP a rozvrhl jsem si, kudy povedu polygonový pořad, aby bylo 

moţné lokalitu připojit do systému JTSK. Rovněţ jsem si zvolil body, které se v terénu 

vyskytovaly v době původního technickohospodářského mapování a které se zde vyskytovaly 

i nyní. Tyto body bylo nutné zaměřit, určit jejich souřadnice a porovnat je s původně určenými 

souřadnicemi a také se souřadnicemi určenými při digitalizaci území. 

 

Obrázek 3 Ukázka naskenovaného polního náčrtu z roku 1963 
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Za využitelné podklady se považují: 

 data platného stavu SGI a SPI z ISKN 

 výsledky zeměměřických činností zaloţené v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště a výsledků zeměměřických činností pro tvorbu jiných 

informačních systémů s ověřenou přesností 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI. [2] 

 

4.1. Základní charakteristika zájmového území 

Obec:  Strahovice 

Kraj:  Moravskoslezský 

Okres:  Opava  

K.ú.:  Strahovice 

Kód k.ú.: 755826 

KP:  Opava 

 

 

Obrázek 4 Lokalita měření – Strahovice [7] 
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Vedení KM ve Strahovicích 

Druh mapy Měřítko Platnost od Platnost do 

KMD 1:1000 18.5.2010 - 

KM-D 1:1000 1.1.1998 18.5.2010 

THM 1:2000 1.1.1966 1.1.1998 

Jiný* 1:2500 31.12.1887 1.1.1966 

Tabulka 3 Vývoj a digitalizace KM ve Strahovicích [7] 

 

* V letech 1887 – 1966 byl na území Strahovic platný mapový operát Pruského 

katastru, o kterém se podrobněji zmiňuji v kapitole 3.  

V roce 1997 byla vyhotovena DKM v systému JTSK. Podkladem pro vznik DKM byla 

katastrální mapa, která vznikla v roce 1967 jako THM v S-42 a byla převedena do S-JTSK 

grafickou transformací. Rastrové soubory map Pruského katastru byly připojeny do systému 

JTSK pomocí identických bodů.  

Při údrţbě v roce 1999 bylo zjištěno, ţe přesnost DKM v k.ú. Strahovice mnohdy 

neodpovídá předepsaným kritériím. Jediným racionálním způsobem jak zajistit poţadovanou 

přesnost byla obnova KO novým mapováním, coţ by bylo velice nákladné a časově náročné. 

Z tohoto důvodu byla v roce 1998 DKM převedena na KM-D a byla vyhlášena její platnost. U 

podrobných bodů byl podle tehdy platné vyhlášky stanoven kód kvality 5. 

V roce 2010 pak byla KM-D převedena na KMD s tím, ţe u některých staveb byl 

opraven jejich zákres i kód kvality. KM v k.ú. Strahovice dodnes způsobuje značné problémy 

při vedení a údrţbě, neboť se nejedná o standartní katastrální území. 
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5. Práce v polohovém bodovém poli 

Pro potřeby polohopisného měření je nutné vycházet z bodů, které jsou souřadnicově 

určeny, tedy z bodů, jejichţ polohu známe. Při podrobném měření při obnově KO se body 

PPBP určují z bodů ZPBP, ZhB, PPBP nebo z bodů referenční sítě permanentních stanic. 

Z těchto bodů se při podrobném měření určují pomocné měřické body. Souhrn všech polohově 

určených bodů se nazývá polohové bodové pole.  

5.1. Rozdělení polohových bodových polí 

Bodová pole se dělí podle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole. Bod 

jednoho bodového pole můţe být zároveň i bodem jiného bodového pole. Pro účely této 

diplomové práce jsem vyuţíval pouze body PBP, proto zde nebudu uvádět popis jiných 

bodových polí, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. Všechny údaje o bodech PBP 

jsou průběţně aktualizovány na základě výsledků údrţby bodového pole. 

Polohové bodové pole obsahuje  

 základní polohové bodové pole  

 zhušťovací body 

 podrobné polohové bodové pole 

          

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

jednotce. Body jsou trvale stabilizovány stanovenými značkami a podle potřeby se k nim 

zřizují ochranná zařízení. [6] 

5.1.1. Základní polohové bodové pole (ZPBP) 

ZPBP tvoří body referenční sítě nultého řádu, body AGS, body geodynamické sítě a 

body ČSTS členěné podle postupu budování na trigonometrické sítě I. aţ V. řádu. Poloha TB 

je volena tak, aby bod nebyl ohroţen, jeho signalizace byla jednoduchá a aby bylo moţné na 

něj připojit body PBP. 

Stabilizace trigonometrických bodů se nejčastěji provádí jednou povrchovou a dvěma 

podzemními značkami (viz. Obrázek 5), povrchovou a podzemní značkou nebo jen 

povrchovou značkou. Dále je moţno pouţít čepovou nivelační značku s kříţkem 



Bc. Lukáš Krytinář: Analýza výsledků měření při THM v části k.ú. Strahovice 

2013  20 

 

zabetonovanou ve skále. Značka TB je pak zajištěna čtyřmi zabetonovanými nivelačními 

značkami.  

TB s trvalou signalizací (makovice věţe, apod.) je vţdy zajištěn dvěma ZB. Existují i 

další způsoby stabilizace, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 31/1995. 

Základní střední souřadnicová chyba je určena hodnotou 0,015 m. Mezní hodnota pak 

nesmí přesáhnout 2,5 násobek této hodnoty. Trigonometrické body jsou očíslovány v 

evidenčních jednotkách, kterými jsou triangulační listy s rozměrem zobrazeného území 10 x 

10 km, vzniklé rozdělením základních triangulačních listů 50 x 50 km. [6] 

 

Obrázek 5 Stabilizace TB [6] 

5.1.2. Zhušťovací body 

Poloha ZhB se volí tak, aby nebyla ohroţena stabilizace značky bodu a přitom byl bod 

co nejlépe vyuţitelný pro zeměměřické práce. Stabilizace bodů se provádí jednou povrchovou 

a jednou podzemní značkou, povrchovou značkou, nivelační značkou s kříţkem, kovovým 

čepem s kříţkem, dvěma konzolovými značkami, pouţitím trvale stabilizovaného bodu, 

popřípadě jiným způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. Trvale signalizovaný ZhB je 

vţdy zajištěn dvěma ZB v maximální vzdálenosti 500 m. Základní střední souřadnicová chyba 

je dána hodnotou 0,02 m. [6] 
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5.1.3. Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

Podrobné polohové bodové pole tvoří body, kterými se zhušťuje základní polohové 

bodové pole za účelem geodetického vyuţití. Body základních bodových polí jsou pro 

měřické práce nepraktické, neboť jsou od sebe poměrně hodně vzdáleny. PPBP zahrnuje trvalé 

body podrobného bodového pole a dočasně stabilizované body podrobného bodového pole. 

Body se volí co nejúčelněji, to znamená, aby byly umístěny na chráněných místech, aby se dal 

pohodlně a stabilně postavit přístroj a aby byly moţné přímé záměry na sousední body. Body 

PPBP se zaměřují pomocí určovacích prvků (úhly a délky) nebo určením souřadnic pomocí 

technologie GNSS. PPBP se buduje s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou 

chybou 0,06 m. Mezní souřadnicová chyba se určí jako dvojnásobná hodnota základní střední 

souřadnicové chyby.  

Body PPBP se volí přednostně na trvalých objektech nebo na jiných místech tak, aby 

co nejméně mezovaly vlastníky. Zřizují se na technických objektech, na hranicích pozemků se 

znakem či na objektech se stabilizační značkou. Hustota bodů se volí s přihlédnutím 

k technickým moţnostem měření. Hustota trvale stabilizovaných bodů je stanovena 

vzájemnou vzdáleností bodů, která je v místních tratích 150 aţ 300 metrů, v polních tratích se 

body zřizují nejméně v hustotě 1 bod na 1 km
2
. V lesích se zřizují dvojice nebo trojice bodů 

PPBP na 1 km
2
, zpravidla na křiţovatkách lesních cest. Zaměření kaţdého bodu se provede 

nejméně dvakrát. [3], [5] 

 

Obrázek 6 Postup budování PBP [13] 
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Způsob stabilizace bodů PPBP 

Pokud nejsou na umístění bodu nalezeny vhodné objekty, potom se stabilizují 

kamennými hranoly o celkové délce alespoň 500 mm a s opracovanou hlavou o rozměrech 

120 x 120 x 70 mm s kříţkem nebo důlkem.  

Body PPBP je také moţné stabilizovat: 

a) vysekáním kříţku na opracované ploše skály 

b) hřebovými značkami, kovovými konzolami, čepovými značkami, apod., pevně 

stabilizovanými na budovách 

c) ţeleznými trubkami s průměrem alespoň 30 mm, tloušťkou stěny nejméně 3 

mm a celkovou délkou nejméně 500 mm a s připojenou plastovou hlavou o 

rozměrech nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm. 

d) ţeleznými trubkami či čepy v betonových blocích o rozměrech nejméně 200 

mm x 200 mm x 700 mm 

e) kovovými značkami s průměrem alespoň 8 mm s plochou hlavou o průměru 

nejméně 25 mm a délce nejméně 100 mm (ve zpevněném povrchu) a 40 mm při 

zapuštění do zpevněných konstrukcí. [5] 

 

5.2. Číslování bodů polohových bodových polí 

Číslování bodů ZPBP a ZhB  

Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a ZhB je TL, který vzniká rozdělením ZTL na 25 

TL (viz. Obrázek 7). Body se označují dvanáctimístným úplným číslem. Číslo má tvar 

0009EEEECCC0, kde EEEE je číslo TL a CCC je pořadové číslo bodu. U ZPBP je číslo v 

rozmezí od 1 - 199 a u ZhB v rozmezí od 201 do 499. Pořadové číslo přidruţeného bodu k 

bodu ZPBP a ZhB se uvádí na posledním místě úplného čísla tohoto bodu místo 0. 

 

Číslování bodů PPBP 

Jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální území, pro body PPBP má číslo tvar 

PPP00000CCCC. PPP je pořadové číslo katastrálního území v rámci územního obvodu, ve 

kterém katastrální pracoviště vykonává působnost příslušného katastrálního úřadu a CCCC je 

pořadové číslo bodu v rozmezí 501 - 3999. 
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Obrázek 7 Číslování ZTL [7] 

 

Číslování pomocných bodů 

Jednotkou číslování pomocných bodů je katastrální území, podrobných bodů pak 

měřický náčrt. Pomocné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

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

katastrálního pracoviště. CCCC je pořadové číslo pomocného bodu od 4001 včetně. Přitom je 

nutno zajistit, aby nedošlo k duplicitě s jinými body. Podrobné body se označují 

dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru PPPSZZZZCCCC. PPP je pořadové číslo 

katastrálního území (jako u pomocných bodů), S je uvnitř územního obvodu nulové číslo nebo 

můţe znamenat příslušnost bodu do sousedního územního obvodu a pak má hodnotu 1 aţ 8, 

ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové číslo podrobného bodu v rámci 

měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 3999. Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního 

území, ve kterém se nacházejí. [2] 
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5.3. Zaměření bodů  

Před samotným měřením je nutné ověřit polohu bodů geodetického základu podle 

geodetických údajů. Při některých případech je vhodné polohu ověřit pomocí kontrolního 

měření.  

Body PPBP se zaměřují [2]: 

a) plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami 

b) polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými. 

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

neorientované (vetknuté). Neorientované pořady mohou mít maximálně 4 strany a je-li to 

moţné, alespoň na jednom z jeho vrcholů se zaměří orientační úhel. 

 

Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů jsou: 

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
 

Tabulka 4 Kritéria přesnosti polygonových pořadů 

kde n je počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích a 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 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 aţ 170 gon.  

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

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

i určovaném bodě. Délka rajónu nesmí být delší neţ délka nejvzdálenější orientace. 

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 

orientačních směrů na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon aţ 170 gon.  
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Vodorovné úhly se měří nejméně v jedné skupině teodolitem zajišťujícím přesnost 

měřených směrů 0,0006 gon podle zvláštního předpisu. Při délkách do 500 m je moţné pouţít 

teodolit s přesností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny (v opakovaném prvním 

směru) a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. Délky se měří vţdy dvakrát, dálkoměrem 

s přesností na 0,01 m, obousměrně. Krátké délky lze měřit pásmem, zpravidla na jeden klad. 

Pouţijí se kalibrované dálkoměry a pásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z 

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

o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Rozdíl dvojice měřených délek nesmí překročit 0,02 

m u délek kratších neţ 500 m, 0,04 m u délek nad 500 m. V polygonových pořadech a 

v plošných sítích se zásadně pouţívá 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: 

  

 

mezní odchylka 

v úhlu [gon] v délce [m] 

a) mezi body ZPBP nebo mezi jejich orientačními 

body OB1 a OB2 

0,0015 0,03 

0,0015 0,05 

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

c) mezi ZhB 0,0030 0,05 

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

bodem OB3 

0,0060 - 

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

f) mezi body PPBP 0,0300 0,15 

g) mezi body PPBP na technických objektech 

přidruţených k témuţ určujícímu bodu do 

vzdálenosti 50 m od něj 

0,0500 0,04 

Tabulka 5 Mezní odchylky při měření úhlů a délek 

Záznam výsledků měření se provádí zapsáním do příslušných tiskopisů Úřadu nebo 

záznamem v elektronické podobě. Elektronicky vedená data se v textovém tvaru trvale uloţí 

na digitální záznamové médium a jsou součástí výsledného elaborátu.  

Další pouţitelné metody pro zaměření bodů PPBP jsou: 

 FTGM metody 

 Technologie GNSS 

V této části byly popsány geodetické metody v PPBP, ostatní pouţitelné metody jsou 

podrobněji popsány v Návodu pro obnovu KO a převod [2]. 



Bc. Lukáš Krytinář: Analýza výsledků měření při THM v části k.ú. Strahovice 

2013  26 

 

5.4. Výpočet souřadnic bodů 

Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi, aerotriangulací a pomocí metody GNSS se 

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

určen dvojicí měření, souřadnice se vypočtou jako aritmetický průměr. V ostatních případech 

se souřadnice bodů určené geodeticky mohou vypočítat přibliţným vyrovnáním: 

a) aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovacích prvků 

b) polygonového pořadu rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na jednotlivé 

vrcholy pořadu a rozdělením odchylek v souřadnicích úměrně absolutním 

hodnotám souřadnicových rozdílů.  

O průběhu výpočtu se zpracovává protokol. Ten musí obsahovat nejméně identifikační 

údaje o měření (lokalitě), schematický náčrt sítě obsahující měřené prvky sítě, vstupní údaje, 

údaje o dosaţených odchylkách v určovacích obrazcích sítě (např. v polygonových pořadech). 

Souřadnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.  

5.5. Geodetické údaje 

Pro body PPBP se zpracují geodetické údaje. Při vyhotovení místopisného náčrtu se 

pouţijí pro předměty, které nejsou uvedeny v bodu 10 přílohy katastrální vyhlášky, mapové 

značky podle zvláštního předpisu, přitom není nutné dodrţet jejich předepsané velikosti. K 

bodům se zaměří s přesností na centimetry vyhledávací míry vztaţené k blízkým trvalým 

předmětům, u bodu při pozemní komunikaci je moţné měřit vzdálenosti od středu a okraje 

vozovky s přesností na decimetry, stejně jako u ostatních bodů nejednoznačně 

identifikovatelných. Míry nesmí omezovat přehlednost údajů místopisného náčrtu, nárysu 

nebo detailu [2]. Místopisné náčrty výchozích bodů, ze kterých byl zaměřen PP, jsou uvedeny 

v příloze č. 1.  

Po skončení činností spojených s revizí se vyhotoví technická zpráva, která obsahuju 

zejména údaje o zachovalosti stávajících bodů, údaje o nových bodech, údaje o dodrţení 

předpisů. aj. 
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5.6. Podrobné měření    

Podrobným měřením se nově geometricky a polohově určují předměty obsahu 

katastrální mapy. V této diplomové práci byly podle těchto kritérií zaměřeny identické body, 

které obsahovala původní THM a zároveň se tyto body vyskytovaly v terénu i nyní. Zaměření 

těchto bodů bylo pouţito pro posouzení přesnosti určení těchto bodů a pro rekonstruování 

původní měřické sítě. Přesnost byla určena porovnáním původně určených souřadnic, které 

byly určeny v systému S-42 a následně transformovány do systému JTSK, a nově určených 

souřadnic přímo měřených v systému JTSK. Zároveň byla z těchto bodů zrekonstruována 

původní měřická síť. Souřadnice bodů původní měřické sítě se následně porovnaly se 

souřadnicemi vypočtenými z původní měřické dokumentace (test homogenity). Výpočetními 

pracemi se bude zabývat následující kapitola. 

 

Měřická síť 

Pro podrobné měření se polohová bodová pole doplní pomocnými body. Síť 

pomocných bodů se volí v hustotě nezbytné pro zaměření podrobných bodů. 

 

Pomocné body se určují: 

 staničením na měřických přímkách mezi body PBP a pomocnými body 

 rajóny 

 pomocnými polygonovými pořady 

 protínáním ze směrů, popřípadě z délek 

 jako volné polární stanovisko 

 technologií GNSS 

 plošnými sítěmi 

Délka rajónu můţe být nejvýše 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší neţ délka měřické 

přímky, na kterou je rajón orientován nebo nesmí být větší, neţ je délka k nejvzdálenějšímu 

orientačnímu bodu. Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tří na 

sebe navazujících rajónů) je 250 m. Délka měřické přímky a polygonového pořadu tvořeného 

pomocnými body nesmí být větší neţ 2000 m. Při zaměřování bodů měřické sítě se vyuţívají 

zpravidla elektronické dálkoměry s optickými odraznými systémy.  
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Určení bodů měřické sítě lze provést také technologií GNSS vyuţitím měření 

v reálném čase nebo měření s následným zpracováním. Kontrola se provede opakovaným 

určením bodů technologií GNSS nebo určením bodů jinou měřickou metodou. 

Pomocné body se mohou označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, 

hřebem, apod.  

 

Geodetické metody a technologie GNSS 

Délky a směry se měří s takovou přesností, aby při opakovaném nebo kontrolním 

měření nebyly překročeny tyto mezní odchylky v rozdílech dvojího měření: 

 0,001(d1/2)+ 0,05 m pro délky v měřické síti 

 0,08 m pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými PB 

 4/d [gon] pro směry na pomocné body v měřické síti 

 5/d [gon] pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body, kde d je 

délka v metrech 

 

Metody podrobného měření 

Podrobné body se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií GNSS. Ostatní 

geodetické metody (zejména fotogrammetrické) se pouţívají k zaměření podrobných bodů, 

které není moţné nebo účelné určit polární metodou nebo technologií GNSS (nepřístupné 

body, zástavba apod.). 

Při měření délek dálkoměry se vyuţívají převáţně optické dálkoměry, pouze 

ve výjimečných případech je moţné vyuţít moţnosti zaměření délek dálkoměry s pasivním 

odrazem (nepřístupný bod, kontrolní měření jiţ zaměřeného podrobného bodu). Délky se měří 

a zapisují dálkoměrem s přesností na 0,01 m, krátké délky lze měřit dálkoměry s pasivním 

odrazem nebo pásmem. K měření délek se pouţívají kalibrovaná pásma a dálkoměry. 

Naměřené délky se opravují o fyzikální a matematické redukce a redukce do zobrazovací 

roviny S-JTSK. Redukce není nutné zavádět, nepřesáhne-li jejich součet pro danou délku 0,02 

m. Úhlové údaje se měří a registrují s přesností alespoň na 0,001 gon. Orientace na stanovisku 

se provede vţdy nejméně na dva body PBP nebo na pomocné body. Nejméně na jeden z nich 

se měří také délka. Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice 

stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu.  
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Nelze-li zaměřit více neţ jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně 

zaměřeném podrobném bodu určeném z jiného stanoviska. Podrobné body, které není moţno 

určit technologií GNSS nebo polární metodou se mohou určit také ostatními měřickými 

metodami s připojením na jednoznačně identifikovatelné podrobné body určené s kódem 

kvality 3 (popř. měřickou síť), vţdy však s nezávislou kontrolou. 

Určení jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů se kontroluje oměrnými 

mírami nebo dalším nezávislým měřením.  

 

Zápisníky podrobného měření 

Naměřené hodnoty se zaznamenávají elektronicky nebo se zapisují do zápisníku 

podrobného měření. Formu zápisníku je moţno přizpůsobit konkrétnímu zpracování dat při 

výpočtech souřadnic. Číslo zápisníku je shodné s číslem měřického náčrtu, jeden zápisník 

můţe obsahovat naměřené hodnoty pro více měřických náčrtů, pokud tím není znesnadněna 

orientace v naměřených datech.  

 

Výpočet souřadnic 

Vstupními údaji pro výpočet souřadnic pomocných a podrobných bodů jsou seznam 

souřadnic uţitých bodů a zápisníky nebo registrované výsledky podrobného měření. 

Při výpočtu souřadnic se zpracují všechny naměřené údaje, včetně oměrných a jiných 

kontrolních měr. Ze vstupních údajů se vypočtou souřadnice pomocných a podrobných bodů a 

testuje se dodrţení mezních odchylek. Případy překročení mezních odchylek se analyzují a 

chyby se opraví. Při vícenásobném určení podrobných bodů, nejsou-li překročeny mezní 

odchylky, se výsledné souřadnice počítají aritmetickým průměrem.  

O průběhu výpočtu se zpracovává protokol, který musí obsahovat nejméně údaje 

o dosaţených odchylkách v určovacích obrazcích měřické sítě, při vícenásobném určení 

souřadnic bodů a při porovnání oměrných a jiných kontrolních měr s hodnotami vypočtenými 

ze souřadnic. Souřadnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.  
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Při výpočtu souřadnic se pouţijí tyto hodnoty mezních odchylek: 

 mezní odchylka mezi délkou měřické přímky měřenou a vypočtenou 

ze souřadnic nebo mezní polohová odchylka uzávěru pomocného 

polygonového pořadu 0,012 d
1/2 

+ 0,05 [m], kde d je délka měřické přímky, 

spojnice kontrolovaných bodů nebo součet délek v pomocném PP v metrech 

 mezní úhlová odchylka uzávěru pomocného polygonového pořadu je 

0,02 (n+2)
1/2

 [gon], kde n je počet vrcholových úhlů v polygonovém pořadu 

včetně bodů připojovacích 

 mezní odchylka v orientaci (rozdíl směrníků vypočtených ze souřadnic - rozdíl 

naměřených vodorovných směrů) je 0,08 gon 

 mezní odchylka na pomocném bodě v souřadnici mezi dvojím nezávislým 

určením je 0,15 m 

 

Jako další metody podrobného měření se uţívají také fotogrammetrické metody, které 

jsou podrobně popsány v Návodu pro obnovu KO a převod [2]. FTGM metody jsem pro účely 

této práce nevyuţil, proto je zde nebudu dále zmiňovat. 
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6. Geodetické a výpočetní práce  

V této kapitole budou popsány měřické úkony, které byly provedeny pro účely této 

diplomové práce. Po zajištění veškerých potřebných podkladů je vhodné provést rekognoskaci 

terénu a uvědomit si, jak budou měřické práce probíhat. Po rekognoskaci bylo nutné zaměřit a 

stabilizovat body PBP, ze kterých byly později zaměřeny identické body, pomocí kterých byla 

následně provedena analýza měření a porovnání výsledných souřadnic s těmi původními. 

Jednotlivé dílčí úlohy budou popsány v následujícím textu. 

6.1. Rekognoskace terénu 

Před samotným měřením jsem si připravil zmenšené kopie KM a původní polní náčrty 

THM, podle nichţ jsem provedl rekognoskaci terénu (průzkum). Jedná se v podstatě o 

zjišťování stavu a informací o lokalitě, v níţ budou probíhat zeměměřické činnosti. Při 

rekognoskaci bylo zjištěno, ţe mnoho bodů PBP neodpovídá místopisným údajům nebo 

nebyly vůbec nalezeny, proto byly za výchozí body zvoleny: ZhB č. 000927192080 a 2 jeho 

zajišťovací body (viz. Obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8 Znázornění výchozích bodů měřických prací [7] 
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6.2. Měřické ověření a doplnění PBP 

Jak jiţ jsem zmínil, při revizi bodového pole bylo zjištěno, ţe některé body 

neodpovídají geodetickým údajům nebo se je vůbec nepodařilo v terénu najít. Z tohoto důvodu 

jsem zvolil jako výchozí bod ZhB číslo 000927192080 a dva zajišťovací body číslo 

000927192081 a 000927192082. Výsledky revize PBP jsou uvedeny v Tabulce číslo 6. ZhB je 

signalizován jako střed krčku makovice kostela ve Strahovicích, ZB jsou stabilizovány 

ţulovým mezníkem o rozměrech 16 x 16 x 70 cm a jednou podzemní značkou. ZhB číslo 

000927192080 byl zřízen roku 1962, v roce 2004 byl bod přeurčen geodetickou metodou a 

jeho údrţba byla provedena v roce 2005. Zajišťovací body byly zřízeny Katastrálním úřadem 

v roce 2004 a jejich údrţba byla provedena rovněţ v roce 2005. Geodetické údaje těchto bodů 

jsou uvedeny v příloze číslo 1. 

 

 

Číslo bodu Druh bodu 
Způsob 

stabilizace 
Stav Rok zřízení 

000927192080 ZhB střed makovice bez závad 1962 

000927192081 ZB1 ţulový mezník bez závad 2004 

000927192082 ZB2 ţulový mezník bez závad 2004 

127000000536 Bod PPBP roh budovy zatepleno 2001 

127000000537 Bod PPBP roh budovy bez závad 2001 

127000000509 Bod PPBP ţulový mezník nenalezen 2001 

127000000503 Bod PPBP ţulový mezník nenalezen 2001 

Tabulka 6 Revize PBP 
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6.3. Ověření výchozích bodů polygonového pořadu 

Jako základní podklad pro ověření polohy výchozích bodů polygonového pořadu jsem 

vyuţil geodetické údaje, které jsou dostupné na internetových stránkách ČÚZK. Po přibliţném 

ověření polohy těchto bodů přeměřením místopisných údajů jsem porovnal naměřené 

vytyčovací prvky s vytyčovacími prvky určenými ze souřadnic (viz. Tabulka 7 a 8). Naměřené 

i vypočtené délky, úhly a směrníky jsou součástí příloh č. 2 a 3. Z tabulky je patrné, ţe byly 

dodrţeny stanovené mezní odchylky. 

 

   

č. bodu stanoviska: 000927192081 
  

č. určovaného 

bodu: 
směrník [gon] 

délka určená ze 

souřadnic [m] 

přímo měřená 

délka [m] 

rozdíl 

délek [m] 

mezní hodnota 

určení délky 

[m] 

000927192082 133.2734 115.488 115.487 0.001 0.130 

000927192080 192.8156 67.932 - - 0.130 

   

úhel z rozdílu 

směrníků [gon] 

měřený úhel 

[gon] 

rozdíl 

úhlů 

[gon] 

mezní hodnota  

určení úhlu 

[gon] 

   

59.5422 59.5473 0.0051 0.0060 

Tabulka 7 Ověření geometrického základu na počátečním bodě PP 

 

   

č. bodu stanoviska: 000927192082 
  

č. určovaného 

bodu: 
směrník [gon] 

délka určená ze 

souřadnic [m] 

přímo měřená 

délka [m] 

rozdíl 

délek [m] 

mezní hodnota 

určení délky 

[m] 

127000000537 201.1835 94.136 94.142 0.006 0.130 

000927192080 293.2405 92.943 - - 0.130 

   

úhel z rozdílu 

směrníků [gon] 

měřený úhel 

[gon] 

rozdíl 

úhlů 

[gon] 

mezní hodnota  

určení úhlu 

[gon] 

   

92.0570 92.0552 0.0018 0.0100 

Tabulka 8 Ověření geometrického základu na koncovém bodě PP 
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6.4. Připojení lokality do platného souřadnicového systému 

Připojení pomocných bodů do systému JTSK bylo provedeno pomocí polygonových 

pořadů a pomocí několika rajónů. Z těchto bodů byly zaměřeny identické body, které byly 

porovnány s původně určenými souřadnicemi THM. Za identické body byly zvoleny takové 

body, které byly zaměřeny při THM a zároveň se v terénu fyzicky vyskytují i nyní. 

Geodetické zaměření bodů PP, rajónů a podrobných bodů probíhalo v listopadu 2012. 

 

6.4.1. Zaměření polygonového pořadu a rajónů 

Pro určení souřadnic pomocných bodů jsem pouţil dva oboustranně připojené a 

oboustranně orientované polygonové pořady a několik rajónů. Jelikoţ nebyly nalezeny body, 

které by byly vhodné pro zaměření polygonového pořadu, musel jsem pouţít jako výchozí 

body ZhB číslo 000927192080 a dva jeho zajišťovací body.  

Vzhledem k charakteristice území a s ohledem na zvolené výchozí body se jevil jako 

vhodný uzavřený polygonový pořad. Z důvodů přesnosti jsem ale zvolil oboustranně připojené 

a oboustranně orientované PP. Tento typ polygonového pořadu je vhodný zejména proto, ţe 

lze provést úhlové i souřadnicové vyrovnaní. Při pouţití oboustranně připojeného a 

oboustranně orientovaného polygonového pořadu máme souřadnicově určen počáteční i 

koncový bod pořadu a známe také orientace na těchto bodech. Jako orientace jsem pouţil ZhB 

a body PPBP. Úhly byly měřeny vţdy ve skupině, tj. ve dvou polohách dalekohledu a délky 

byly měřeny dvakrát elektronicky.  

Při zaměření polygonového pořadu jsem pouţil trojpodstavcovou soustavu. Hlavní 

výhodou této metody je, ţe zbavíme vrcholové úhly centrační chyby. Naměřené hodnoty jsem 

zapisoval do zápisníku, aby bylo moţné ihned provést kontrolu mezních uzávěrů. Zápisníky 

naměřených hodnot polygonového pořadu jsou součástí přiloţeného CD a výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 3. Po zpracování zápisníků měření jsem provedl výpočet PP a určil jsem 

tak souřadnice pomocných bodů, kterými jsem doplnil polohové bodového pole.  

Pro určení souřadnic dalších pomocných bodů jsem pouţil několik rajónů. Jedná se o 

měřickou metodu, kdy ze souřadnicově známého bodu určíme souřadnice bodu 

zaměřovaného, a to pomocí vodorovné délky a orientovaného úhlu. Naměřené hodnoty jsou 

součástí přílohy č. 3  Seznamy souřadnic pomocných bodů jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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6.4.2. Výpočet polygonového pořadu 

Pro výpočet obou polygonových pořadů jsem pouţil program Groma. Počátečními 

body polygonových pořadů byly: ZhB číslo 000927192080 (dále jen 208) a dva jeho 

zajišťovací body 000927192081 a 000927192082 (dále jen 208.1 a 208.2).  

V prvním polygonovém pořadu (viz. Obrázek 9) byla na počátečním bodě 208.1 

orientace provedena na bod 208 a ZB 208.2. Pořad byl veden přes 10 nových pomocných 

bodů a byl ukončen na bodě 208.2 s orientací na ZhB 208 a bod PPBP číslo 127000000537 

(dále jen 537).  

Postup výpočtu oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného PP: 

 Výpočet připojovacího směrníku a směrníků jednotlivých stran 

 Úhlové vyrovnání (provede se rovnoměrně na všechny úhly) 

 Výpočet souřadnicových rozdílů 

 Souřadnicové vyrovnání (úměrné délkám stran) 

 Výpočet jednotlivých souřadnic bodů polygonového pořadu 

 

 

Obrázek 9 Polygonový pořad číslo 1 
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Druhý polygonový pořad (viz. Obrázek 10) začínal na ZB 208.2 s orientací na bod 208 

a bod číslo 537. Koncovým bodem pořadu byl bod číslo 208.1 s orientací na body 208 a 208.2. 

Pořad měl celkem 14 nově určených pomocných bodů. 

Celkem jsem tedy zaměřil a souřadnicově určil 21 pomocných bodů s tím, ţe body 

4012, 4013 a 4021 byly společné pro oba polygonové pořady. Veškeré mezní odchylky a 

geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly při výpočtech PP 

dodrţeny. 

 

Obrázek 10 Polygonový pořad číslo 2 

 

Parametr Polygonový pořad 1 Polygonový pořad 2 

Délka pořadu [m] 983.575 1167.241 

Úhlová odchylka [gon] 0.0097 -0.0015 

Odchylka Y/X [m] 0.011/-0.004 0.006/0.013 

Polohová odchylka [m] 0.012 0.014 

Nejdelší délka [m] 107.243 107.243 

Nejkratší délka [m] 64.092 64.651 

Maximální poměr délek [m] 1:1.53 1:1.54 

Nejmenší vrcholový úhel [gon] 83.7368 96.9136 

Tabulka 9 Parametry polygonových pořadů 
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Test polygonového pořadu 1: 

Úhlová odchylka   [gon]:  Skutečná hodnota:   0.0097,   Mezní hodnota:   0.0361 

Polohová odchylka  [m]:  Skutečná hodnota:    0.012,     Mezní hodnota:    0.253 

Mezní délka pořadu [m]:  Skutečná hodnota:  938.575,   Mezní hodnota: 5000.000 

Mezní délka strany [m] :  Skutečná hodnota:  107.243,   Mezní hodnota:  400.000 

Mezní poměr délek       :  Skutečná hodnota: 1:1.53,       Mezní hodnota: 1:3.00 

 

Test polygonového pořadu 2: 

Úhlová odchylka  [gon]:  Skutečná hodnota:  -0.0015,   Mezní hodnota:   0.0412 

Polohová odchylka  [m]:  Skutečná hodnota:    0.014,     Mezní hodnota:    0.271 

Mezní délka pořadu [m]:  Skutečná hodnota:  1167.241,  Mezní hodnota: 5000.000 

Mezní délka strany  [m]:  Skutečná hodnota:  107.243,    Mezní hodnota:  400.000 

Mezní poměr délek       :  Skutečná hodnota: 1:1.54,        Mezní hodnota: 1:3.00 

 

Výpočty parametrů polygonových pořadů a rajónů, včetně určení odchylek a souřadnic 

pomocných bodů jsou uvedeny v příloze 3. 

 

6.5. Zaměření identických bodů 

Aby bylo moţné provést analýzu přesnosti původního měření, bylo potřeba v terénu 

zaměřit identické body. Jedná se o body, které se v terénu vyskytovaly při THM a vyskytují se 

v lokalitě měření i dnes. Identické body byly zaměřeny polární metodou s přesností 

odpovídající podrobnému měření, o kterém se podrobněji zmiňuji v kapitole 5.6. Jako 

stanoviska pro zaměření podrobných bodů jsem pouţil pomocné body, které jsem 

souřadnicově určil zaměřením polygonových pořadů a rajónů. Souřadnice takto zaměřených 

bodů (zejména rohy původních budov) jsem posléze porovnával se souřadnicemi, které jsem 

přepočetl z původní měřické dokumentace nebo byly určeny z KMD. Zároveň se podle nich 

zrekonstruovala původní měřická síť. 
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Za identické body se volí zejména: 

 trvalým způsobem označené původní lomové body na hranici k.ú. 

 body na jiných trvalých předmětech obsahu KO, dá-li se předpokládat 

neměnnost původní polohy 

 styk hranic 3 nebo více pozemků, jehoţ poloha je v terénu zřetelná a určitá 

 trvalým způsobem označené původní lomové body na styku 3 nebo více 

hranic pozemků 

 trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích pozemků 

 lomové body na obvodu budov, aj. [2] 

 

Po zaměření identických bodů v terénu jsem provedl zpracování naměřených hodnot 

v programu Groma, kde jsem také určil jejich souřadnice. Celkem bylo z pomocných 

měřických bodů zaměřeno více neţ 250 identických bodů, jejichţ souřadnice byly 

porovnávány s původně vypočtenými souřadnicemi.   

 

6.6. Použité programové vybavení 

Následující programové vybavení jsem pouţil pro zpracování naměřených hodnot, 

výpočetní práce a pro přepočítání původní měřické dokumentace. 

 

GROMA 8.5  

Program GROMA slouţí ke geodetickým výpočtům a lze v něm řešit základní 

geodetické úlohy. Výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichţ můţeme vést 

rozsáhlé seznamy souřadnic či seznamy měření. Groma umoţňuje import a export měřených 

dat v různých formátech, práci s naměřenými hodnotami a zápisníky, které lze snadno spočítat 

a vyrovnat. Velmi uţitečná je také moţnost dávkového počítání seznamu naměřených hodnot. 

Při výpočtech se automaticky vede textový protokol, který lze dále editovat.  Kromě toho lze 

zapnout testování odchylek a geometrických parametrů dle předpisů platných pro práci v 

katastru nemovitostí. Výsledky těchto testů jsou zapisovány do protokolu. [14] 
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Pro účely této práce jsem program pouţil zejména pro zpracování naměřených hodnot 

polygonového pořadu a identických bodů, Také jsem zde přepočítal původní měřickou 

dokumentaci, posuzoval přesnost měření a vypočetl výsledné souřadnice. 

 

KOKEŠ 8.53 

KOKEŠ je geodetický systém vytvořený pro zpracování dat. Jedná se o vhodný nástroj 

pro práci s mapovými díly a lze do něj jednoduše inportovat naměřené údaje a následně 

provádět rozmanité geodetické a konstrukční práce. Výpočetní úkony se ukládají do protokolů 

a odpovídají poţadavkům pro práci v katastru. Program obsahuje nástroje pro práci 

s naměřenými daty, výpočetní a konstrukční funkce a také editor, v němţ lze vytvářet grafické 

výstupy. Program jsem v mé práci pouţil při vynášení souřadnic nově naměřených 

identických bodů do stávajícího mapového podkladu, aby bylo moţné provést analýzu nových 

a původních hodnot a také pro testování homogenity bodů PPBP, podrobných bodů a bodů 

původní měřické sítě. 

 

Geoportál ČÚZK 

Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je internetové rozhraní 

slouţící k přístupu k prostorovým datům  v resortu ČÚZK. Během tvorby této práce jsem jej 

pouţil zejména pro získání informací o území, kde probíhaly měřické práce.  

Lze si zde pohodlně dohledat informace o bodových polích, geodetických údajích, 

předpisech, aj. Rovněţ jsem zde vyhledal údaje o stavu KM ve Strahovicích a bezplatně jsem 

si našel podrobné ortofotomapy se zakreslenými body PBP. 
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7. Analýza přesnosti měření  

Původní měřické práce byly na území Hlučínska prováděny v letech 1961 – 1965. Na 

území Strahovic bylo zaměřeno a stabilizováno celkem více neţ 5000 bodů, proto jsem se 

zabýval pouze zpracováním a vyhodnocením dat intravilánu, tedy v zastavěné části obce. 

Většina obce byla vyhodnocena metodou fotogrammetrickou, v intravilánu byla pro zaměření 

základních bodů měřické sítě zaloţená síť polygonových bodů. Měření těchto polygonových 

pořadů bylo zahájeno dne 18.9.1961 a byly vedeny jako body zvýšené přesnosti (s označením 

2000). Délky byly měřeny paralakticky a osazení bodů bylo provedeno ţulovými mezníky. 

Jako body základní sítě byly vedeny také body s označením 3000, coţ byly polygonové body 

normální přesnosti osazeny rovněţ ţulovými mezníky M 2. Tyto body navazují na body 

zvýšené přesnosti. Body polygonových pořadů s označením 2000 a 3000 byly zaměřeny 

strojem REDTA a délky byly měřeny pomocí dálkoměrných latí.  

 

7.1. Výpočet souřadnic bodů původní měřické sítě 

Aby bylo moţné posoudit vliv přesnosti geometrického základu (základní měřické sítě) 

na výslednou mapu, je nutné zkontrolovat zápisníky měření a přepočítat původní měřickou 

dokumentaci. Hodnoty uvedené v původních zápisnících pro výpočet polygonových pořadů 

jsem ověřil podle zápisníků pro měření délek a úhlů a poté jsem provedl samotný výpočet 

souřadnic bodů základní měřické sítě a později také souřadnic podrobné měřické sítě. 

Před samotným výpočtem polygonových pořadů jsem provedl nový výpočet 

připojovacích směrníků podle původní dokumentace THM. Výpočty a porovnání směrníků 

jsou součástí přílohy č. 5. 

Celkem bylo přepočteno 12 polygonových pořadů a bylo souřadnicově určeno 53 bodů 

základní měřické sítě. Ve dvou polygonových pořadech byla překročena mezní odchylka 

stanovená pro práci v KN (odpovídající dnešním platným předpisům) a jednou byl překročen 

geometrický parametr v polygonovém pořadu (viz. Tabulka 10). Podrobné protokoly o 

výpočtech polygonových pořadů jsou součástí přílohy číslo 7. 
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Porovnání souřadnic bodů měřické sítě je uvedeno v kapitole 7.2. Z nově vypočtených 

hodnot jsem zrekonstruoval měřickou síť, kterou jsem vynesl v programu Kokeš (viz. Obrázek 

11). Výpočetní práce jsem prováděl v programu Groma.  

Směr PP 

Úhlová odchylka [gon] Polohová odchylka [m] Délka 

pořadu 

[m] 

Dodržení 

mezních 

odchylek 

Skutečná 

hodnota 

Mezní 

hodnota 

Skutečná 

hodnota 

Mezní 

hodnota 

2010-2016 0,0430 0,0346 0,208 0,289 1472 ne 

2013-2007 0,0051 0,0265 0,022 0,211 493 ano 

2003-2053 0,0016 0,0361 0,050 0,241 1618 ano 

2011-2004 0,0241 0,0245 0,060 0,211 494 ano 

2012-ZBII 0,0174 0,0200 0,079 0,180 256 ano 

ZBII-2005 0,0211 0,0224 0,071 0,180 258 ano 

2015-2053 0,0196 0,0283 0,206 0,220 572 ano 

2012-2015 0,0081 0,0265 0,049 0,208 470 ano 

2004-3205 0,0150 0,0300 0,164 0,265 1090 ano 

3205-2007 0,0256 0,0265 0,105 0,204 433 ano 

3211-2008 0,0150 0,0265 0,030 0,202 417 ano 

3080-3082 0,0194 0,0200 0,158 0,157 130 ne 

Tabulka 10 Parametry přepočtených PP 

 

Obrázek 11 Schéma rekonstruované základní měřické sítě 
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7.2. Porovnání délek stran a připojovacích směrníků měřické sítě 

Budu-li vycházet z dnešních platných přepisů, pak nesmí rozdíl mezi měřenými a ze 

souřadnic určenými délkami v PBP překročit stanovenou mezní odchylku mezi body PPBP. 

Podle Návodu pro obnovu KO a převod je mezní odchylka určení délky v PPBP 0,15 m. Body 

původní měřické sítě jiţ nejsou v terénu stabilizovány, proto mezi nimi nebylo moţné délky 

měřit. Porovnával jsem tedy délky přímo měřené, které byly určeny při původním měření a 

délky určené ze souřadnic KMD. Stanovená mezní odchylka byla překročena v pěti případech 

(viz. Tabulka 11). Celkem jsem porovnával 47 délek v základní měřické síti. Kompletní 

tabulka s testovanými délkami a určenými odchylkami je uvedena v příloze č 5. V Tabulce 12 

jsou porovnány připojovací směrníky polygonových pořadů, které jsem určil novým výpočtem 

z původní dokumentace. Výraznější rozdíl v určení směrníků z původních souřadnic lze vidět 

ve dvou případech. Tento rozdíl byl patrně způsoben výpočetní chybou. 

 

Délka mezi body: 
Určení délky: 

Rozdíl délek [m] ze souřadnic 

JTSK [m] 

z původní měřické 

dokumentace [m] 

2012 - 3070 77,63 77,47 0,16 

3073 - 2015 81,53 81,30 0,23 

2012 - 3083 89,64 89,81 0,17 

3213 - 3214 54,07 53,84 0,23 

3214 - 3215 61,22 61,04 0,18 

Tabulka 11 Určení odchylek délek mezi body základní měřické sítě 

 

Směrník mezi body: 

Určení směrníků: 
Rozdíl směrníků 

[gon] Nově vypočtený 

směrník [gon] 

Z původní měřické 

dokumentace [gon] 

1003 - 1025 68,5556 68,5556 0,0000 

2097 - 1025 273,0755 273,0755 0,0000 

2014 - 2013 109,5583 109,5457 0,0126 

2012 - 2011 300,6505 300,6500 0,0005 

ZBII (1025) - ZBI (1025) 351,3781 351,3784 0,0003 

2015 - 2014 298,4899 298,4906 0,0007 

2011 - 2010 296,5574 296,5544 0,0030 

3080 - 3079 6,4562 6,4521 0,0041 

2004 - 2003 296,0230 296,0242 0,0012 

3205 - 3204 362,5757 362,5643 0,0114 

3211 - 3210 270,4648 270,4645 0,0003 

Tabulka 12 Porovnání připojovacích směrníků měřické sítě 
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7.3. Test homogenity podrobných bodů 

Aby bylo zřejmé, s jakou polohovou přesností byly určeny podrobné body v KMD, 

provedl jsem test homogenity podrobných bodů, tedy porovnání souřadnic původních a nově 

zaměřených bodů. Původní souřadnice byly určeny z KMD a byly testovány na základě 

kritérií stanovených Návodem pro obnovu Katastrálního operátu a převod (viz. Tabulka 13). 

 

 

Tabulka 13 Kód charakteristiky kvality podrobného bodu 

uxy  =   kritérium základní střední souřadnicové chyby mxy. 

uMxy = 2uxy, mezní odchylka při určení souřadnic podrobného bodu z grafického  

  počítačového souboru a kontrolního měření. 

 

 

Tabulka 14 Test homogenity podrobných bodů 

Celkem bylo testováno více neţ 250 nově zaměřených podrobných bodů a 13 bodů 

PPBP, které byly následně porovnávány s původně určenými body, tedy body KMD. 

Kód charakteristiky 

kvality podrobného 

bodu 
uxy [m] uMxy [m] 

3 0,14 0,28 

4 0,26 0,52 

5 0,50 1,00 

6 0,21 0,42 

7 0,42 0,84 

8 1,00 2,00 
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Výpočetní práce jsem prováděl v programu Kokeš, ve kterém je moţné pomocí funkce 

Porovnání bodů seznamů souřadnic toto testování provést (viz. Obrázek 14). Podrobná tabulka 

testu homogenity je uvedena v příloze č. 6.  

Z následující tabulky je patrné, ţe ţádný z bodů PPBP nepřekročil mezní odchylku pro 

určení souřadnic podrobného bodu s kódem kvality 3 a vezmu-li v potaz, ţe se jedná o body 

PPBP, které jsou dány základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m, pak nebyla překročena 

ani tato mezní hodnota, která je dána dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby 

(tedy 0,12 m). 

 

Původně určené body z KMD Nově zaměřené body  Odchylky  [m] 

Úplné č.b. Y [m] X [m] č.b. Y [m] X [m] Δ x Δ y U xy 

127000000551 482925.89 1081685.28 46 482925.80 1081685.37  0.09 -0.08 0.09 

127000000537 483066.45 1081759.02 385 483066.36 1081758.99  0.09  0.03 0.07 

127000000535 482960.62 1081809.40 60 482960.71 1081809.39 -0.09  0.01 0.06 

127000000534 482947.58 1081820.31 64 482947.59 1081820.29 -0.01  0.02 0.02 

127000000512 482585.98 1081713.44 411 482585.98 1081713.49 -0.01 -0.05 0.04 

127000000525 482813.49 1081859.79 20 482813.39 1081859.80  0.10 -0.01 0.07 

127000000542 482806.05 1081946.48 542 482806.05 1081946.48  0.00  0.00 0.00 

127000000522 482809.48 1081988.49 14 482809.45 1081988.48  0.03  0.01 0.02 

127000000531 483024.47 1082115.75 113 483024.42 1082115.72  0.05  0.03 0.04 

127000000530 483026.96 1082134.64 117 483026.90 1082134.64  0.06  0.00 0.04 

127000000540 483135.39 1082185.14 335 483135.44 1082185.12 -0.05  0.02 0.04 

127000000529 483048.66 1082317.50 134 483048.62 1082317.58  0.04 -0.07 0.06 

127000000521 482857.68 1082153.85 191 482857.63 1082153.85  0.05  0.00 0.04 

Tabulka 15 Test homogenity PPBP 

Testování podrobných bodů bylo prováděno v programu Kokeš na stejném principu 

jakou u bodů PPBP. U ověření homogenity souboru obsahujícího více neţ 20 podrobných 

bodů nesmí být překročena hodnota mezní souřadnicové chyby a nejméně 40% výběrových 

středních souřadnicových chyb musí být menší neţ hodnota základní střední souřadnicové 

chyby (pro kód kvality 3 = 0,14 m). Tato podmínka nebyla splněna a z výsledků lze říci, ţe 

z 258 testovaných podrobných bodů je mezní souřadnicová chyba Uxy = 0,28 m překročena 

hned ve 144 případech. To znamená, ţe téměř 56 % podrobných bodů neodpovídá kritériím 

pro polohopisné měření s kódem kvality 3. V následující kapitole jsou porovnány souřadnice 

bodů základní měřické sítě, coţ se jevilo jako moţný zdroj vzniklých chyb. 
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7.4. Posouzení vlivu přesnosti geometrického základu na výslednou mapu 

Po novém výpočtu souřadnic měřické sítě jsem tyto souřadnice porovnával se 

souřadnicemi, které byly vypočteny při původním zpracování a se souřadnicemi, které byly 

uvedeny v rejstříku seznamu souřadnic při transformaci do systému JTSK. Při porovnání nově 

vypočtených souřadnic se souřadnicemi vypočtenými v původní dokumentaci nebyly zjištěny 

výrazné rozdíly (viz. Tabulka 16). Maximální rozdíl ve výpočtu souřadnic byl 5 cm, avšak v 

96,2 % byla polohová odchylka rovna nebo menší neţ 3 cm. 

 

 Původní Nově vypočtené souřadnice Původně vypočtené souřadnice Rozdíl souřadnic 

č.b. Y X Y X Y X Δp 

2003 505899.79    540966.28 505899.79    540966.27 0.00 0.01 0.01 
2004 506137.51    540981.15 506137.51    540981.14 0.00 0.01 0.01 
2005 506316.97    540984.41 506316.97    540984.40 0.00 0.01 0.01 
5007 506372.20    540973.65 506372.21  540973.65 0.01 0.00 0.01 
2006 506441.25   540966.47 506441.26   540966.47 0.01 0.00 0.01 
2007 506531.57    540962.72 506531.58    540962.72 0.01 0.00 0.01 
2008 506653.34    540954.68 506653.35    540954.68 0.01 0.00 0.01 
2009 506740.22    540968.79 506740.24   540968.79 0.02 0.00 0.02 
2053 506881.57    540941.40 506881.58  540941.40 0.01 0.00 0.01 
5034 507052.58   540935.37 507052.58   540935.37 0.00 0.00 0.00 

2018 507130.53   541588.19 507130.53   541588.19 0.00 0.00 0.00 
2017 506988.74    541528.83 506988.74    541528.83 0.00 0.00 0.00 
2016 506832.47    541472.28 506832.47    541472.28 0.00 0.00 0.00 
2015 506732.11    541441.28 506732.10    541441.29 0.01 0.01 0.01 
2014 506645.28    541439.22 506645.28   541439.23 0.00 0.01 0.01 
2013 506542.15   541454.80 506542.16  541454.83 0.01 0.03 0.03 
2012 506386.87   541460.05 506386.87  541460.07 0.00 0.02 0.02 
2011 506228.34   541461.67 506228.34   541461.69 0.00 0.02 0.02 
2010 506060.41    541452.58 506060.42   541452.59 0.01 0.01 0.01 

2019 506542.20    541384.72 506542.21 541384.75 0.01 0.03 0.03 
2020 506534.85    541309.03 506534.86 541309.06 0.01 0.03 0.03 
2021 506545.34    541175.68 506545.35 541175.70 0.01 0.02 0.02 
2022 506534.12    541077.12 506534.13 541077.13 0.01 0.01 0.01 

3083 506402.96    541371.68 506402.96    541371.69 0.00 0.01 0.01 

3084 506367.33  541071.62 506367.34  541071.62 0.01 0.00 0.01 
3085 506357.73  540990.11 506357.75  540990.11 0.02 0.00 0.02 

3070 506378.39    541537.04 506378.39    541537.05 0.00 0.01 0.01 
3071 506494.66    541557.85 506494.65    541557.85 0.01 0.00 0.01 
3072 506612.78    541501.17 506612.77    541501.17 0.01 0.00 0.01 
3073 506674.74    541498.89 506674.73    541498.90 0.01 0.01 0.01 

Tabulka 16 Srovnání nových a původních souřadnic v S-42 
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 Původní Nově vypočtené souřadnice Původně vypočtené souřadnice Rozdíl souřadnic 

č.b. Y X Y X Y X Δp 

3074 506714.13   541381.16 506714.10   541381.17 0.03 0.01 0.03 
3075 506713.64    541280.98 506713.61    541280.99 0.03 0.01 0.03 
3076 506732.67    541164.86 506732.63    541164.86 0.04 0.00 0.04 
3077 506735.90    541084.62 506735.85    541084.62 0.05 0.00 0.05 
3078 506808.10    540977.44 506808.08    540977.44 0.02 0.00 0.02 

3079 506213.88    541337.78 506213.88    541337.79 0.00 0.01 0.01 
3080 506204.01    541240.79 506204.02    541240.80 0.01 0.01 0.01 
3081 506185.29    541075.86 506185.29    541075.86 0.00 0.00 0.00 

3082 506274.13    541231.66 506274.14    541231.67 0.01 0.01 0.01 

3203 506231.43    540860.20 506231.44    540860.18 0.01 0.02 0.02 
3204 506214.18    540733.31 506214.19    540733.30 0.01 0.01 0.01 
3205 506279.02    540636.02 506279.02    540636.01 0.00 0.01 0.01 
3206 506318.07    540400.83 506318.07    540400.82 0.00 0.01 0.01 
3207 506344.88    540218.20 506344.88    540218.19 0.00 0.01 0.01 
3208 506428.92    540079.68 506428.92    540079.68 0.00 0.00 0.00 

3209 506288.60    540707.82 506288.60    540707.81 0.00 0.01 0.01 
3210 506326.14    540746.87 506326.13    540746.86 0.01 0.01 0.01 
3211 506408.78    540788.22    506408.78    540788.22    0.00 0.00 0.01 
3212 506458.82    540866.36 506458.82    540866.36 0.00 0.00 0.00 

3213 506446.02    540737.35 506446.02    540737.35 0.00 0.00 0.00 
3214 506493.85    540762.06 506493.85    540762.06 0.00 0.00 0.00 
3215 506553.36   540748.49 506553.36   540748.48 0.00 0.01 0.01 
3216 506575.29    540872.83 506575.29    540872.83 0.00 0.00 0.00 

Tabulka 16 Srovnání nových a původních souřadnic v S-42 

 

Po přepočtení souřadnic měřické sítě a následném porovnání jsem výraznější chybu 

nenašel, ale při podrobnějším prostudování měřické dokumentace jsem si všiml, ţe některé 

souřadnice uvedené v seznamu souřadnic, který byl pouţit pro transformaci a následný převod 

souřadnic do S-JTSK, nesouhlasí s nově přepočtenými souřadnicemi. To bylo pravděpodobně 

způsobeno duplicitou zápisníků polygonových pořadů, z nichţ některé hodnoty byly 

vypočteny či zapsány špatně.  

Výraznější odchylky jsem zjistil u dvou polygonových pořadů (viz. Tabulka 17). 

Z tohoto zjištění lze konstatovat, ţe při určité fázi původního zpracování došlo k pochybení, 

které se při dalším zpracování neodstranilo. Původně se vycházelo z tištěných podkladů, při 

přepracování na DKM a následně na KMD se jiţ tištěné zápisníky a seznamy souřadnic 

nevyuţívaly, ovšem tento problém přetrval i v nových mapových podkladech. 
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Číslo bodu 
Určení souřadnic [m] 

Rozdíl souřadnic [m] 
novým výpočtem  ze seznamu souřadnic 

Původní Nové  Y X Y X Y X Δp Up 

2018 240549 507130.53   541588.19 507130.57   541588.13 0,04 0,06 0,07 0,07 

2017 240550 506988.74    541528.83 506988.82    541528.73 0,08 0,10 0,13 0,11 

2016 240551 506832.47    541472.28 506832.59    541472.14 0,12 0,14 0,18 0,16 

2015 240552 506732.11    541441.28 506732.25    541441.12 0,14 0,16 0,21 0,19 

2014 240553 506645.28    541439.22 506645.45   541439.07 0,17 0,15 0,23 0,19 

2013 240554 506542.15   541454.80 506542.36  541454.65 0,21 0,15 0,26 0,21 

2012 240555 506386.87   541460.05 506387.12  541459.91 0,25 0,14 0,29 0,23 

2011 240556 506228.34   541461.67 506228.63   541461.55 0,29 0,12 0,31 0,24 

2010 240557 506060.41    541452.58 506060.79   541452.49 0,38 0,09 0,39 0,28 

2019 240558 506542.20    541384.72 506542.41 541384.59 0,21 0,13 0,25 0,20 

2020 240559 506534.85    541309.03 506535.01 541308.93 0,16 0,10 0,19 0,15 

2021 240560 506545.34    541175.68 506545.43 541175.62 0,09 0,06 0,11 0,09 

2022 240561 506534.12    541077.12 506534.16 541077.09 0,04 0,03 0,05 0,04 

Tabulka 17 Srovnání výraznějších odchylek souřadnic měřické sítě 

 

             Graf základních středních souřadnicových chyb měřické sítě 

 

Pro práce v PPBP je dána základní střední souřadnicová chyba 0,06 m, mezní 

souřadnicová chyba je stanovená dvojnásobkem této hodnoty (Uxy = 0,12 m), z čehoţ vyplývá, 

ţe mezní hodnota byla překročena v devíti případech. 

0,07

0,11

0,16

0,19 0,19
0,21

0,23
0,24

0,28

0,20

0,15

0,09

0,04

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2020 2021 2022

Z
ák

la
d

n
í 

st
ře

d
n
í 

so
u
řa

d
n
ic

o
v
á 

ch
y
b

a

Číslo bodu



Bc. Lukáš Krytinář: Analýza výsledků měření při THM v části k.ú. Strahovice 

2013  48 

 

 

7.5. Test homogenity bodů měřické sítě 

Jak jiţ jsem v úvodu práce zmínil, během měřických prací bylo zaměřeno více neţ 250 

podrobných (identických) bodů, které se v terénu vyskytovaly při původním mapování a 

zároveň je bylo moţné zaměřit při novém mapování. Základním předpokladem byla 

neměnnost polohy těchto bodů. Tyto body se pouţily pro testování homogenity podrobných 

bodů a bodů PPBP, ale také pro zrekonstruování původní měřické sítě. Tímto tématem se 

zabýval ve své diplomové práci kolega Jiří Kašný. Pomocí identických bodů byly 

zrekonstruovány body původní měřické sítě (zhruba 75%) a já jsem poté provedl porovnání 

(test homogenity) souřadnic takto vypočtených bodů se souřadnicemi, ke kterým jsem dospěl 

novým přepočtením původní měřické dokumentace. 

Nejčastěji určované body byly rohy budov, proto jsem se snaţil nezaměřovat takové 

budovy, u kterých bylo zřejmé, ţe jsou po rekonstrukci či revitalizaci fasády. S ohledem na to, 

ţe původní mapování bylo prováděno v 60. letech minulého století, je pravděpodobné, ţe 

některé budovy rekonstrukcí jiţ v minulých letech prošly. Z toho vyplývá, ţe se mohly 

vyskytnout odchylky v řádech několika centimetrů. 

Aby bylo moţné souřadnice nově přepočtených bodů měřické sítě porovnat s body 

rekonstruované sítě, byla provedena transformace souřadnic ze souřadnicového systému S-42 

do S-JTSK. K transformaci bylo pouţito celkem 28 identických bodů, které jsem vypočetl 

z původní měřické dokumentace v S-42 (viz. příloha číslo 8) a zároveň byly určeny novým 

zaměřením v S-JTSK. Střední souřadnicová chyba klíče byla 0.06 m a výběrová střední 

souřadnicová chyba (sxy) = 0.04 m. Výpočty byly provedeny v programu Groma (viz. 

přiloţené CD).  

Test homogenity jsem provedl v programu Kokeš, kde jsem pouţil funkci Porovnání 

bodů seznamů souřadnic, která umoţňuje určení odchylek v jednotlivých souřadnicích a 

určení základní střední souřadnicové chyby. Testování bylo provedeno pro všechny body 

měřické sítě (s výjimkou těch, které se nepodařilo zpětně zrekonstruovat).  
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Celkem bylo testováno 166 bodů základní a podrobné měřické sítě. Všechny střední 

odchylky v poloze (Up) byly menší neţ mezní hodnota 2· Uxy = 0,28 m, hodnota 0,14 m byla 

překročena v 15 případech, t.j. 9% z povolených 40%. Z toho lze konstatovat, ţe dané měření 

lze zařadit do 3. třídy přesnosti mapování (viz. Obrázek XXX). 

 

Obrázek 12 Test homogenity měřické sítě 

 

Z tohoto testu je tedy patrné, ţe ze dvou na sobě nezávislých postupů jsme došli téměř 

k totoţným souřadnicím měřických přímek. Oproti původním výpočtům bylo u dvou 

polygonových pořadů výpočty dosaţeno jiných souřadnic bodů základní měřické sítě, coţ se 

jeví jako nejpravděpodobnější zdroj chyby, která nebyla při dalším zpracování odstraněna.  

Pro ověření a kontrolu nově vypočtených souřadnic jsem pomocí původní 

dokumentace a polních náčrtů nově vypočetl souřadnice některých podrobných bodů, které se 

vyskytovali v oblasti, kde nabývala základní střední souřadnicová chyba měřické sítě 

největších hodnot (Obrázek 13). 
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Pro tuto kontrolu jsem zvolil 15 podrobných bodů, z nichţ je jeden bod také bodem 

PPBP. Porovnání bylo provedeno v programu Kokeš (viz. Obrázek 14). Z výsledků je zřejmé, 

ţe se souřadnice získané novým výpočtem příliš neliší od souřadnic určených novým měřením 

(viz. Tabulka 18) a lze je zařadit do 3. třídy přesnosti mapování. 

 

Obrázek 13 Schéma rozmístění nově vypočtených PB 

 

 

Obrázek 14 Porovnání přepočtených souřadnic PB 
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č.b. v KMD č.b. 
Nově zaměřené body Přepočtené body Nové hodnoty Původní Rozdíl  

Y [m] X [m] Y [m] X [m] Δ Y  Δ X Up Up Up 

127001702554 32 482795.70 1081754.69 482795.68 1081754.70 0.03 -0.02 0.02 0.04 0.02 

127001702523 33 482795.21 1081750.18 482795.18 1081750.17 0.03 0.01 0.02 0.12 0.10 

127001701560 42 482911.81 1081653.09 482911.69 1081652.97 0.13 0.12 0.13 0.25 0.12 

127001701378 43 482937.28 1081625.58 482937.41 1081625.51 -0.13 0.07 0.11 0.35 0.24 

127001701896 48 482949.88 1081684.60 482950.02 1081684.56 -0.14 0.04 0.11 0.28 0.17 

127001701972 50 482951.73 1081692.93 482951.62 1081692.99 0.11 -0.06 0.09 0.24 0.15 

127001702426 52 482943.48 1081738.22 482943.56 1081738.29 -0.08 -0.08 0.08 0.25 0.17 

127001702645 383 483068.40 1081767.58 483068.47 1081767.62 -0.07 -0.04 0.05 0.46 0.41 

127000000537 385 483066.36 1081758.99 483066.39 1081758.99 -0.03 0.00 0.02 0.07 0.05 

127001702447 387 483062.23 1081740.38 483062.26 1081740.40 -0.03 -0.02 0.02 0.22 0.20 

127001701908 405 482656.48 1081687.16 482656.52 1081687.03 -0.03 0.12 0.09 0.53 0.44 

127001701909 406 482656.55 1081687.14 482656.51 1081687.03 0.04 0.11 0.08 0.32 0.24 

127001701921 407 482643.57 1081689.18 482643.55 1081689.07 0.02 0.10 0.08 0.62 0.54 

127001701948 408 482638.51 1081691.14 482638.43 1081690.86 0.08 0.28 0.21 0.51 0.30 

127001701794 437 482851.05 1081672.94 482851.34 1081672.91 -0.29 0.03 0.20 0.59 0.39 

Tabulka 18 Rozdíl základních středních souřadnicových chyb PB 

 

Z tohoto porovnání lze konstatovat, ţe se po opravě souřadnic bodů měřické sítě 

základní střední souřadnicové chyby podrobných bodů výrazně zmenšily, coţ je patrné 

z následujícího grafu. 
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8. Použité přístroje a pomůcky 

Totální stanice Leica TCR 1203 

Pro měřické práce v této diplomové práci byla pouţita totální stanice Leica TCR 1203. 

Parametry a specifikace tohoto přístroje byly převzaty přímo z manuálu výrobce. Tento 

přístroj umoţňuje měření vzdáleností bez pouţití odrazného hranolu, díky čemuţ jsem mohl 

zaměřit i nepřístupné body a body vyskytující se na pozemcích soukromých vlastníků.   

 

Technické parametry: 

Zvětšení  30x 

Zorné pole 1°30´ (2,7 m / 100 m) 

Střední chyba měření úhlů  3´´  

Minimální zaostření 1,3 m 

Citlivost kompenzátoru 1´´ 

Citlivost krabicové libely  10´/2 mm 

Přesnost centrace 1 mm / 1,5 m 

Provozní teplotní rozsah  -20°C aţ +50°C 

Přesnost měření vzdáleností  2 mm + 2 ppm 

Dosah dálkoměru 1200m 

Nejkratší měřitelná délka 1,5 m 

Vlnová délka 780nm 

Hmotnost 4,8 – 5,5 kg 

 

 

Obrázek 15 Leica TCR 1203 
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Pro zaměření polygonových pořadů, rajónů a podrobných bodů polohopisu byly 

pouţity kromě totální stanice také další pomůcky, které slouţily k měřickým pracím v terénu. 

 

Další použité pomůcky: 

 stativy 

 měřické hřeby 

 sada odrazných hranolů značky Leica 

 signalizační terče 

 optický centrovač 

 signalizační sprej 

 kladivo 

 pásmo  
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9. Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza výsledků měření a původní měřické 

dokumentace při THM. Katastrální území Strahovice bylo v roce 1997 vyhotoveno jako DKM 

v S-JTSK, ale při údrţbě bylo zjištěno, ţe její přesnost neodpovídá kritériím pro DKM, a proto 

byla mapa převedena na KM-D, následně pak v roce 2010 na KMD. 

Za účelem odhalení chyby bylo provedeno několik analýz původního a nového měření 

v dané lokalitě. Jiţ na počátku se zdálo pravděpodobné, ţe chyba můţe být způsobena původní 

základní měřickou sítí. Po získání měřické dokumentace a potřebných podkladů na 

Katastrálním úřadě v Opavě byly provedeny měřické práce. Samotné měření bylo potřeba 

zrealizovat zejména kvůli zaměření identických bodů, pomocí kterých se provádělo testování 

homogenity původních a nově určených bodů a také se pomocí nich zrekonstruovala původní 

měřická síť. Aby bylo moţné vyloučit chybu v měřické dokumentaci, bylo nutné ověřit 

původní zápisníky naměřených hodnot a přepočítat jednotlivé zápisníky měření. Jednalo se 

zejména o přepočet polygonových pořadů, ze kterých byly určeny souřadnice měřické sítě. Na 

základě těchto výpočtu bylo provedeno porovnání hodnot připojovacích směrníků, délek stran 

v měřické síti a hlavně souřadnic samotných bodů měřické sítě. 

Z jednotlivých analýz je patrné, ţe v určité fázi zpracování došlo k pochybení, které se 

při dalším přepracování neodstranilo. Konkrétně se pak jedná o výpočet souřadnic bodů 

základní měřické sítě, kde jsou ve dvou polygonových pořadech chybně určeny souřadnice 

bodů. Odchylka původních a nově přepočtených souřadnic nabývá největší hodnoty na 

původním bodě číslo 2010, kde je rozdíl Δy = 38cm, Δp = 39cm a základní střední 

souřadnicová odchylka v poloze Up = 28cm. Nově vypočtené souřadnice bodů měřické sítě 

byly ověřeny nezávislým výpočtem pomocí rekonstrukce měřické sítě, přičemţ se dosaţené 

výsledky výrazně nelišily. 

Z těchto výsledků lze konstatovat, ţe právě chybné souřadnice těchto polygonových 

pořadů, jejichţ vrcholy jsou zároveň body základní měřické sítě, mohou být příčinou mapy 

s nízkou polohovou přesností. Při odstranění této chyby by mělo být moţné provést 

přepracování, aniţ by bylo nutné provádět nové mapování, coţ by samozřejmě vedlo ke 

značné časové i finanční úspoře. 
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