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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření nových geodetických údajů bodů podrobného 
polohového bodového pole (dále jen PPBP) v katastrálním území Hrad Nečtiny. Praktická 
část práce spočívala v rekognoskaci stávajících bodů PPBP a ve vlastní tvorbě 
geodetických údajů. V teoretické části práce bylo mým cílem sepsat zásady pro tvorbu 
geodetických údajů bodů PPBP a dále převést tento studijní text do HTML formy 
prezentovatelné na webu.  

Klíčová slova 

geodetické údaje, podrobné bodové polohové pole, katastrální území Hrad Nečtiny 

Abstract 

The aim of my bachelor's degree thesis is creation of new geodetic data on the points 
within the detailed position minor control (in the following only DPMC) of the Hrad 
Nečtiny cadastral unit. The field research is engaged with reconnaissance of the existing 
points of the above-mentioned DPMC followed by determination of geodetic data. In the 
theoretical part of the thesis are listed principles of creation of the geodetic DPMC points 
data and the research text is converted into on-the-web-presentable HTML. 
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Seznam použitých zkratek: 

BP – bakalářská práce 

CZEPOS – Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM – digitální katastrální mapa 

DOP – Dilution of Precision – zředění přesnosti 

GPS – globální polohový systém 

GÚ – geodetické údaje 

KP – katastrální pracoviště 

KÚ – katastrální úřad 

OT – ochranná tyč 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

RTK – real time kinematics (GPS měření v reálném čase) 

ZBP – základní bodové pole 

ZhB – zhušťovací body  
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1. Úvod 

V rámci předmětu GEN3 - Terénní měření bylo studenty v letech 2000 až 2005 postupně 
doplňováno stávající podrobné polohové bodové pole (dále jen PPBP) v katastrálním území 
Hrad Nečtiny vybudované při THM v  roce 1969. Začátkem roku 2005 vypracovala E. 
Šafaříková bakalářskou práci [1] (dále jen BP), ve které se snažila shromáždit všechny 
dosavadní výsledky a připravit podklady pro praktickou výuku předmětu Terénní měření 
v roce 2005. Během terénního měření, kterého jsem se také zúčastnil, se ukázaly některé 
závažné nedostatky BP, které si vynutily provedení celkové revize bodů PPBP. Tato revize 
a následné vytvoření nových geodetických údajů (dále jen GÚ) byla cílem mé práce. 

Vlastní revize bodů PPBP proběhla v polovině dubna 2006 v lokalitě Hrad Nečtiny. 
Práce v terénu trvaly 2 dny, během nichž se podařilo nalézt více než 80 bodů a shromáždit 
všechny údaje potřebné pro následné kancelářské zpracování.   

Tvorbou Oznámení závad a změn na bodech, Přehledného náčrtu a nových GÚ 
pokračovala praktická část této práce. Bylo vytvořeno 27 stránek nových GÚ. Získal jsem 
řadu zkušeností, které jsem mohl uplatnit v části teoretické. 

Záměrem teoretické části bylo vytvořit studijní text, který by shrnul zásady tvorby 
GÚ bodů PPBP. Text jsem doplnil i o další kapitoly související s rekognoskací a 
zřizováním bodů PPBP. Mým cílem bylo poskytnout studentům ZČU a dalším zájemcům o 
problematiku tvorby GÚ, např. zaměstnancům Katastrálních úřadů, stručný a prakticky 
zaměřený studijní materiál.  

Vytvořený text byl následně převeden do formy prezentovatelné na webu, tedy do 
formátu HTML. 
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2. Podrobné polohové bodové pole 

Body PPBP byly vždy zřizovány pro potřeby podrobného měření. Při jejich určení se 
vycházelo z bodů základního polohového bodového pole a následně z nich byly  určovány 
pomocné měřické body. Toto samozřejmě platí i dnes. Ovšem po nástupu technologie GPS 
a moderních dálkoměrů s větším dosahem význam bodů PPBP postupně klesá. Tento trend 
významným způsobem ovlivnila i síť permanentních stanic CZEPOS. Chybějící body je 
možné lehce nahrazovat dočasnými stanovisky. Zároveň lidská činnost průběžně redukuje 
počty bodů PPBP a pole fyzicky i morálně stárne. V současnosti jsou tyto body zřizovány 
ponejvíce v rámci obnovy katastrálního operátu a též pro pozemkové úpravy. Body PPBP 
slouží pro následné vedení digitální katastrální mapy (dále jen DKM).  

2.1 Číslování bodů PPBP 

Body jsou spravovány a číslovány v rámci jednoho katastrálního území (dále jen KÚ). 
Číslo bodu je dvanáctimístné a vždy ve tvaru PPP00000CCCC.  PPP představuje pořadové 
číslo KÚ v okrese dle souboru popisných informací a CCCC je pořadové číslo bodu. 
Pořadová čísla ostatních bodů polohového pole jsou v rozmezí 501 až 3999. Body 
pomocné nebo dočasně stabilizované se číslují od 4000. Leží-li bod na katastrální hranici 
nebo i   vně KÚ v němž je očíslován, doplní se v přehledném náčrtu PPBP za  číslo bodu 
počáteční písmeno (písmena) názvu KÚ, v němž je bod očíslován. Není přípustné, aby 2 
různé body měly stejné číslo.  

2.2 Technické požadavky na body PPBP 

Poloha bodů PPBP se volí tak, aby bod nebyl ohrožen, aby signalizace byla jednoduchá a 
aby bod byl využitelný pro připojení podrobného měření. Dle Vyhlášky Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního č.190/1996 [2] se body zřizují především:  

• na objektech se stabilizační značkou, např. na nivelačních kamenech, stabilizacích 
tíhových bodů, hraničních kamenech na hranicích  obcí, na mostcích a  propustcích 
s nivelační hřebovou značkou 

• na  vstupních  a  jiných  šachtách  podzemních vedení mimo zastavěné  části  obcí,  
pokud  na  nich  lze  jednoznačně vyznačit polohu bodu 

• na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích 
budov 

• pokud  nejsou  pro  umístění  ostatních  bodů vhodné objekty, stabilizují se 
kamennými hranoly. Byl-li již v místě pevně osazen k jinému účelu opracovaný 
kámen o rozměrech nejméně 120 mm x 120 mm, použije se po doplnění křížkem 
nebo důlkem. 
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Body je možno také stabilizovat: 

• vysekáním křížku na opracované ploše skály 

• hřebovými  značkami  zabetonovanými   do  skály,  kovovými  konzolami, 
čepovými značkami apod. na budovách 

• ocelovými trubkami nebo čepy  apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 
200 mm x 200 mm x 700 mm 

• ocelovými  trubkami o  průměru  nejméně  30 mm  a tloušťce stěny nejméně 3 mm, 
délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena  zařízením 
proti vytažení znaku) s hlavou z plastu velikosti nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm 

• kovovými značkami o průměru nejméně  8 mm s plochou hlavou o průměru 
nejméně 25 mm a délce značky nejméně 100 mm, zatlučenými do zpevněného 
povrchu, nebo 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí. Takto 
stabilizovaný bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na blízkém technickém 
objektu 
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3. Obnova operátu 

3.1 Přípravné práce 

Před vlastním zahájením prací v terénu je nutné shromáždit všechny potřebné údaje o 
stávajícím bodovém poli v zájmovém katastrálním území. Vychází se zpravidla z podkladů 
evidovaných v oddělení dokumentace příslušného KP. Bývají to kopie GÚ, seznamu 
souřadnic a přehledu bodů na SMO-5 v měřítku 1:5000.  

3.1.1 Charakteristika bodového pole v lokalitě Hrad Nečtiny 

a) základní bodové pole a zhušťovací body  

body celého zájmové území jsou evidovány v rámci TL 1220. Informace o bodech 
ZBP a ZhB je možné najít na stránkách ČÚZK na adrese http://dataz.cuzk.cz  

b) podrobné polohové bodové pole 

bodové pole v lokalitě Hrad Nečtiny vznikalo v roce 1969 v rámci THM. Byly 
zřízeny body číslo 501 až 534, ovšem jen 13 bodů bylo stabilizováno trvalým 
způsobem. Celkem 11 bodů bylo stabilizováno žulovým hranolem M2, dva body 
byly umístěny na objektech (rohy budov). 

Dle údajů v BP [1] byly další body postupně zřizovány od roku 2000 Západočeskou 
univerzitou v Plzni v rámci výuky předmětu Terénní měření. Bodové pole bylo tak 
průběžně doplňováno. Hustota bodů je zejména v okolí zámku poměrně vysoká. 
Body zájmového území neleží jen uvnitř kat. území Hrad Nečtiny, ale také 
v sousedních kat. územích (Plachtín, Březín a Nové Městečko u Nečtin). Všechny 
body jsou evidovány v kat. území Hrad Nečtiny. Všechny body byly určeny 
geodeticky. 

3.1.2 Přípravné práce pro revizi bodů PPBP v k.ú. Hrad Nečtiny 

Podkladem pro revizi bodového pole v lokalitě Hrad Nečtiny byly kromě BP [1] také 
geodetické údaje původních GÚ z roku 1969. Rozhodl jsem se rekognoskovat všechny 
body bez ohledu na výsledky revize uvedené v BP [1]. Později jsem body 532 a 533, které 
byly označeny jako zničené nalezl v bezvadném stavu.  

V rámci přípravy jsem vyhotovil přehledovou mapu, do které jsem si vynesl 
všechny body určené k rekognoskaci. Pro vynesení bodů jsem použil poměrové měřítko. 
Dalším možným způsobem vynesení bodů do mapy je jejich vytištění v příslušném měřítku 
na průhlednou fólii a následné překreslení do přehledové mapy. Příkladem vyhotovené 
mapy může být přehledný náčrt bodů PPBP, který je obsahem přílohy č. 5. (v této mapě 
jsou ovšem zachyceny pouze body nalezené a neobsahuje všechny body určené 
k rekognoskaci). 
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3.2 Rekognoskace stávajících bodů   

V Návodu pro obnovu katastrálního operátu mapováním (dále jen Návodu) [3] je tato 
činnost popsána tak, že se dané body PPBP vyhledají v terénu a jejich poloha se přezkouší 
podle GÚ. Při pochybnosti o totožnosti  daných bodů se jejich poloha přezkouší kontrolním 
měřením a výpočtem.U nalezených bodů PPBP se ověří a podle potřeby opraví nebo doplní 
GÚ, popř. se vyhotoví nové.  

V praxi je možné se setkat i s body PPBP, které vůbec nemají vyhotovené GÚ a 
jsou evidovány pouze v seznamu souřadnic. Někdy bývá u takovýchto bodů v poznámce 
alespoň uveden druh stabilizace. Může se jednat o body např. fotogrammetricky 
vyhodnocené. V podobných případech se v dokumentaci KP snažíme získat letecké snímky 
nebo náčrty z dřívějších mapování, ze kterých lze vyčíst další informace. Bod bez GÚ, 
nebo bod se špatným místopisem je v praxi nevyužívaný, ale neznamená to, že nemá žádný 
význam. Při obnově katastrálního operátu přepracováním stávajících podkladů na DKM, 
jsou všechny nalezené a znovu zaměřené body PPBP zdrojem cenných informací o 
homogenitě původních podkladů. Bohužel k vyhledání těchto bodů je nutné provést 
geodetická měření, nebo je vytyčit pomocí aparatury GPS v RTK režimu, což vede 
k celkovému zvyšování nákladů.  

Je zřejmé, že existence kvalitních GÚ umožňuje úspěšné a rychlé vyhledání bodů. 
Takové body pak plní úlohu, pro kterou byly zřízeny a jsou často využívány pro další 
měření a  vedení DKM. Rekognoskace neboli vyhledání stávajících bodů polohového či 
výškového bodového pole je činnost, která zpravidla předcházela každému geodetickému 
měření. Praxi, kterou získává terénní pracovník při rekognoskaci, může následně uplatnit i 
při tvorbě nových GÚ. Snad každý, kdo se pokoušel nají bod s  nekvalitním místopisem si 
vzal ponaučení pro vlastní tvorbu. Zásady jak vytvářet kvalitní GÚ budou naznačeny 
v dalších částech této práce.  

Vlastní rekognoskace připomíná svým charakterem pochůzku v terénu. K orientaci 
nám slouží předem připravený přehledný náčrt bodů PPBP. Po příchodu na místo, kde 
předpokládáme, že se nachází hledaný bod, se jej pokoušíme vyhledat pomocí 
místopisného náčrtu. Oměrné míry kontrolujeme pásmem, kolmice vytyčujeme hranolem. 
Z dalších pomůcek uplatníme rýč nebo lopatku, dále např. vytyčku, nebo jiný předmět 
s hrotem na propichování terénu. V travnatém porostu bývají mezníky zarostlé, body na 
březích vodních toků (tzv. poříční polygony) mohou být i pod několik decimetrů silnou 
vrstvou naplavené zeminy. Nalezený bod očistíme a na okrajích nabarvíme. Použijeme k 
tomu trvalou barvu červené barvy. Barvy ve spreji nevydrží příliš dlouho a zejména jejich 
použití na vlhký podklad je nevhodné. Zkontrolujeme GÚ, v místopisu doplníme chybějící 
údaje, opravíme změny nebo pokud to situace vyžaduje nakreslíme zcela nový místopis. Je-
li je bodem roh budovy, zkontrolujeme zajišťovací míry na budově na obě strany od rohu. 
Všímáme si, zda není budova nově zateplena.  

Dále kontrolujeme zejména:  

• druh stabilizace, body s nevyhovující stabilizací zrušíme, body s porušenou 
stabilizací (nakloněný mezník) je možné narovnat a znovu zaměřit 

• zajišťovací míry od vhodně zvolených předmětů, budov apod. 
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• čísla popisná, evidenční, druh budov, názvy ulic 

• druhy plotů,  kultury okolních pozemků, u silnic doplníme směry na nejbližší cíle 

• zda existuje orientace na nějaký jiný bod bodového pole 

O výsledcích rekognoskace se vyhotoví záznam na předepsaném formuláři 
„Oznámení závad a změn na bodech PPBP“. Body, které nenajdeme a u kterých je 
předpoklad, že existují, je nutné dodatečně vytyčit přístrojem a ověřit tak jejich existenci. 
Body, nacházející se v místě aktivní zemědělské (stavební) činnosti bývají zpravidla 
zničeny.  

3.2.1 Rekognoskace bodů PPBP v lokalitě Hrad Nečtiny 

Termín terénních prací byl velmi ovlivněn počasím, zejména dlouhotrvající 
sněhovou pokrývkou. Pro rekognoskaci jsem si nakonec vybral polovinu dubna, kdy sníh 
ani vegetace nebránily nalezení bodů. Práce jsem prováděl společně s J. Krausem a 
zejména  díky optimálním podmínkám trvala rekognoskace pouze 2 dny.   

Celkem bylo rekognoskováno 102 bodů, nalezeno bylo 82 bodů, nenalezeny 3 body 
a zničeno bylo 17 bodů. Výsledek rekognoskace bodů PPBP v katastrálním území Hrad 
Nečtiny je zaznamenán v příloze č. 2. Práce byly provedeny dle zásad uvedených 
v kapitole 3.2.  

3.3 Volba nových bodů PPBP 

Dle výsledků rekognoskace navrhujeme doplnění nových bodů a to tak, aby jejich hustota 
vyhovovala Vyhlášce [2] (§ 11. odst. 2. příloha 11.10). Hustota PPBP musí  umožňovat 
vybudování sítě pomocných bodů pro podrobné měření polohopisu.  

Pro nově zřizované body volíme místa na technických objektech, nebo místa, která 
nejsou ohrožena jinou činností. Preferujeme místa umožňující klidné měření. Měření 
v bezprostřední blízkosti projíždějících vozidel není bezpečné a někdy ani možné. Dochází 
k přenosu vibrací ze silnice do přístroje, někdy silná vlna vzduchu vznikající pohybem  
vozidla dokáže srazit stativ a poškodit drahé zařízení.Vhodných míst pro stabilizaci bodu 
není (zejména v intravilánech) neomezené množství. V okrajích komunikací a 
v křižovatkách můžeme často narazit na shluky nejrůznějších hřebů a geodetických značek. 
Zejména v těchto případech budoucí uživatelé jistě ocení precizně vyhotovený GÚ.  

3.4 Zřízení a ochrana nových bodů 

Způsob stabilizace se volí podle potřeby a účelu využití bodů, s přihlédnutím k okolnímu 
terénu. Zřízení měřické značky bodu PPBP se projedná s vlastníkem nemovitosti, na které 
se značka zřizuje. Oznámení o zřízení bodu zašle zřizovatel vlastníku nemovitosti. To se 
netýká značek podle bodu 11.6 a 11.8 písm. e) přílohy Vyhlášky [2]. Více informací lze 
najít v kapitole 5.   
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Pokud je měřická značka ohrožena nebo obtížně vyhledatelná, umístí se u ní 
ochranná tyč. Je pravidlem umísťovat OT ve vzdálenosti cca 75 cm od bodu ve směru 
možného ohrožení. Tabulka s informačním textem (nálepka) je natočena směrem k bodu. 

3.5 Zásady pro tvorbu místopisných náčrtů 

Je vhodné zároveň se stabilizací bodu pořídit také náčrtek situace, který slouží později 
v kanceláři k vyhotovení GÚ. Doporučuji seznámit se předem s normou ČSN 01 3411 
Mapy velkých měřítek - kreslení a značky a při kresbě náčrtků používat standardní značky 
a symboly. Vyhneme se tím možným problémům při kancelářském zpracování.  

Náčrtek orientujeme k severu, při jeho kresbě je výhodné vycházet z připraveného 
přehledného náčrtu PPBP (SM 1:5000). Oddělení dokumentace KP, které přebírá výsledky, 
totiž body PPBP eviduje právě na státních mapách 1:5000.  

Všímáme si základní konfigurace místa, charakteristických znaků, neboť musíme 
zvolit optimální míru generalizace. Vybereme takové trvalé prvky polohopisu, od nichž je 
možné zaměřit vyhledávací míry. Snažíme se vybrat prvky v blízkosti bodu, pokud možno 
do vzdálenosti 30 metrů (délka běžného pásma). Také vybíráme prvky různých druhů. 
Pokud by došlo ke zničení vybraných prvků jediného druhu např. několika sloupů el. 
vedení, mělo by to fatální následky pro vyhledání bodu.  

Zajišťovací míry musí být minimálně 2. Dovolím si tvrdit, že ve většině případů je 
možné a žádoucí tento počet navýšit. Velmi výhodné je používat v místopisech ortogonální 
metodu, tedy zajistit bod staničením a kolmicí. Můžeme využít přirozeně signalizovaných 
měřických přímek, např. prodloužení hran budov, zdí, plotů, osy el. vedení apod. Pokud 
např. umístíme hřeb do prodloužení takovéto hrany a zároveň do obrubníku na rozhraní 
komunikace a chodníku, je již poloha bodu určena jednoznačně i bez vyhledávacích měr. 
Ty potom už jen vhodně doplňují situaci. I v místech, kde se nachází pouze jeden význačný 
předmět, lze bod zaměřit pomocí staničení a kolmice. V takovém případě ovšem musí být 
možné měřickou přímku orientovat na nějaký vzdálený bod, např. věž kostela. 

U pozemních komunikaci (s výjimkou dálnice), v jejichž blízkosti nejsou vhodné 
předměty, se body zaměří mírou od středu nebo okraje vozovky. Na železnici se 
s úspěchem využívá vzdálenosti od osy koleje a také kilometrovníků, které bývají osazeny 
každých 100 metrů a jsou popsány číslem představujícím vzdálenost od počátku trati.  

Upozornění: na železnici i na ostatních pozemních komunikacích je třeba při práci 
používat ochranné výstražné vesty. Zejména na železnici je toto pravidlo vyžadováno 
velmi důsledně! 



 

 

 

14 
 

4. Geodetické údaje 

Geodetickými údaji se rozumí soubor písemných, číselných a grafických údajů o bodech 
polohového, výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných 
výsledků zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole. 

GÚ o ostatních  bodech  PPBP obsahují : 

• lokalizační údaje o obcích a katastrálním území  

• označení listu Státní mapy 1:5000-odvozené 

• číslo bodu, souřadnice v S-JTSK, třídu přesnosti (jen u bodů zřízených před 
účinností této vyhlášky)  

• výšku bodu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání (pokud byla určena) 

• místopisný náčrt s vyhledávacími mírami 

• údaje o zřízení bodu, jeho popis, způsob stabilizace a určení. 

4.1 Tvorba geodetických údajů 

Pro GÚ se používá předepsaný formulář. Dříve běžný způsob ručního kreslení a popisování 
do předtištěných formulářů byl nahrazen zpracováním v elektronické podobě. Pro všechny 
běžně používané programy existují připravené výkresy, které obsahují výše zmíněný 
formulář. Práce spojená s tvorbou GÚ tedy představuje prosté vyplnění textových údajů 
formuláře a dále nakreslení místopisných náčrtů.  

E. Šafaříková použila ve své práci [1] program Microstation, řada geodetických 
firem používá program GEUS, Katastrální úřady i ZČU používají program KOKEŠ. 
Vzhledem k tomu, že jsem GÚ tvořil v programu KOKEŠ, a pravděpodobně největší část 
uživatelů tohoto textu bude využívat program KOKEŠ, budu v následující části textu 
popisovat možnosti právě tohoto softwaru. Obecné informace týkající se vyplňování 
textových údajů formuláře v závěru kapitoly 4.2 budou moci jistě využít i uživatelé jiných 
programů. 

Po spuštění programu KOKEŠ a založení nového výkresu (doporučuji použít 
vztažné měřítko 1:1000) se nám zpřístupní řada funkcí pro práci s výkresem a zejména 
funkce Geodetické údaje. 
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Funkci Geodetické údaje najdeme v menu pod položkou Aplikace.  

Úpravou pracovního prostředí můžeme přidat často používané ikony na pracovní plochu. 

obr.  1 – základní nástroje pro tvorbu GÚ jsou dostupné v menu Aplikace 

 

4.2 Vyplnění formuláře Geodetické údaje o PPBP 

Použitím funkce  Formulář PBPP se připraví nový formulář GÚ a spustí se menu pro 
vložení doplňujících údajů. Název katastrálního území, název obce a číslo stránky je ve 
formuláři uvedeno v horní části a je společné pro všechny tři body. Údaje, které se často 
opakují, nebo jsou společné pro všechny body (název kat. území, název obce apod.) je 
možné vložit do souboru GU.VXD a zajistit si tak jejich automatické vyplnění. Soubor 
GU.VTX se nachází ve složce TABLES. 

Doporučuji použít pro každou stránku GÚ nový výkres. Později je možné do 
stejného výkresu umístit i Oznámení o zřízení bodu, pokud má být vyhotoveno. Pro lepší 
orientaci v souborech je vhodné jednotlivé výkresy pojmenovat např. dle čísla bodu 
uvedeného ve formuláři na první pozici, nebo jiným způsobem umožňující rychlé 
vyhledání konkrétního bodu. 
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obr.  2 – vložení doplňujících údajů 

 

Pomocí funkce  Popis formuláře můžeme doplnit další popisné informace, tentokrát 
již  k jednotlivým bodům. 

obr.  3 - výběr pozice bodu ve formuláři 

 

obr.  4 - vyplnění údajů ve formuláři pomocí tabulky 
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V tabulce vyplníme postupně: 

• číslo bodu  - i s indexem, pokud bod leží mimo dotčené katastrální území 

• souřadnice – vždy zaokrouhleny na 2 desetinná místa 

• výšku bodu – pokud je výška nivelovaná, doplníme ji o zkratku „niv.“ 

• popis a způsob stabilizace – zde by měl být uveden druh použité stabilizace a pokud 
je to možné stručně specifikovat i místo kde se bod nachází. Nejčastější druhy 
stabilizace jsou žulový hranol M2, umělý mezník, hřeb ve zpevněné ploše, roh 
budovy, nivelační značka. Bohužel do formuláře se nevejde celý popis stabilizace 
jak je uveden v kapitole 2.2 a je nutné volit pouze stručnou charakteristiku, což 
bývá někdy předmětem odborných debat s kontrolními orgány. 
Dle Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Pardubicích je např. vhodné 
místo termínu „umělý mezník“ používat termín „znak z plastu“. 

• způsob určení bodu – polygonovým pořadem, metodou GPS apod. 
Více v kapitole 6 

• poznámky – zde se uvádějí další doplňující informace, nebo informace, které se 
jinam nevejdou. Může to být např. poznámka „výška bodu neověřena“, která říká, 
že bod byl přeurčen pouze polohově. Také se zde uvede původní číslo bodu, pokud 
byl bod přečíslován – např. když se z bodu ZBP stane bod PBPP  

• zřídil – organizace, firma, ZČU Plzeň apod. 

• rok – zde je uveden rok, ve kterém byl bod zřízen. Není rozhodující, zda mu byly 
někdy později určeny nové souřadnice.  

• jižník na bod – číslo orientačního bodu, předpokládá se viditelnost mezi těmito 
body! U bodů PPBP nemusí být uveden. 

• jižník – u bodů PPBP se neuvádí 

Po vyplnění textových údajů ve formuláři je možné již přistoupit k tvorbě 
grafických prvků.  

4.3 Tvorba místopisných náčrtů 

Použití funkcí shromážděných v položce Geodetické údaje je velmi snadné a společně 
s ostatními funkcemi pro tvorbu výkresu tvoří kompletní aparát potřebných nástrojů. 
Vzhledem k tomu, že se základními výkresovými funkcemi jako např. rušení prvků, jejich 
přesun apod. se jistě setkal každý uživatel programu Kokeš, budu se v následující části 
zabývat pouze funkcemi z položky Geodetické údaje.  
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Název prvních 3 nástrojů plně charakterizuje vykonávanou činnost.  

     Kresba linie  

  Převod linie na křivku 

     Dokreslení budovy podle 3 bodů  

Ikona  spustí funkci Zpravoúhelnění výstupku, pomocí které můžeme 
postupným grafickým zadáním 2 bodů linie, 2 bodů výstupku a 1 bodem jeho horní hrany 
vytvářet pravoúhlé výstupky na budovách.  

obr.  5 - výsledkem Zpravoúhelnění výstupku může být např. takováto kresba 

 

Funkce  Zrcadlení podle osy dokáže „překlopit“ objekt podle zadané přímky. 
Variant jejího zadání je více. Jedná se o poměrně mocný nástroj, jehož zvládnutí vyžaduje 
trochu cviku. Pomůže vyřešit transformace, na které běžné přesunutí nestačí.  

obr.  6 - možnosti zadání přímky pro zrcadlení 
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S pomocí nástroje  Kreslení obrazu podle svislé osy snadno vytvoříme osově 
souměrné linie, využitelné např. pro detail kostelní věže a použitelné zejména ve spolupráci 

s nástrojem  Věžní hodiny. 

obr.  7 - příklad kreslení obrazu podle svislé osy 

 

Často používanou funkcí je  Kresba značek. Použití je velmi snadné a pokud 
máme k dispozici značkový klíč, tak i značně rychlé. Doporučuji seznámit se s normou 
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - kreslení a značky. V místopisných náčrtech je 
vhodné používat pouze standardní značky. 

obr.  8 - výběr značky graficky, nebo pomocí kódu značky 

 

Linie je často tvořena jen jediným bodem, který nese bodový symbol. Symboly ale 
mohou být umisťovány i na všechny body linie. Symboly tedy mohou být umisťovány jako 
jednotlivé body, ale mohou též být vkládány přímo na body linií. Samozřejmě pokud 
symbol na bodě linie má v linii svůj význam, měl by být vždy umisťován přímo na bod 
linie (vodovodní šoupě na trase vodovodu, stožáry na trase vedení atd.) V tomto případě 

také linie respektuje Ochranné okolí symbolu   

Nástrojem k psaní textů je  Popis textu. Po napsání textu do příkazové řádky 
můžeme volit mezi popisem bodu PPBP a ostatními texty.  
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Pokud potřebujeme vyjádřit např. měřené směry, lze použít funkci  Popis úhlu 

obr.  9 – výsledek funkce Popis úhlu je zobrazen v pravé části obrázku 

 

Nástroj  Schody slouží k vyplnění zadaného obrazce nejrůznějšími druhy čar.  

obr.  10 - menu pro zadání parametrů 

  

 

 Měřická přímka – ideální nástroj k zobrazení ortogonální metody 

obr.  11 - – příklad použití nástroje měřická přímka 
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Společně s nástrojem  Oměrné se výborně uplatní při kreslení měřených délek  

obr.  12 - často používaná funkce Oměrné 

 

Poslední 2 nástroje  Šipka a  Vytvoření silné čáry se využijí např. pro kreslení 
orientačních směrů.  

obr.  13 - nástroj vytvoření tlusté čáry 

 

Úprava GÚ není omezena jen na výše uvedené funkce. Pokud využijeme dalších nástrojů, 
např. práci s textem, můžeme upravovat výkresy do různých podob: (V=velikost, F=font) 

obr.  14 - možnost úpravy vzhledu GÚ volbou velikosti a typu použitého písma 
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4.4 Tvorba GÚ v katastrálním území Hrad Nečtiny 

Při tvorbě GÚ jsem vycházel těchto podkladů: 

• původní GÚ z roku 1969 

• BP [1] 

• výsledek rekognoskace bodů PPBP 

• projekt [4] obsahující vypočtené vyrovnané souřadnice bodů.  

Zejména v BP [1] jsem nalezl řadu nedostatků. U devíti bodů jsou chybně uvedeny 
souřadnice, u bodu 615 dokonce souřadnice zcela chybí. Z následujícího obrázku je patrné, 
že podobné chyby vznikají ručním zadáváním souřadnic do formuláře. Pokud použitý 
software neumožňuje načtení souřadnic jednotlivých bodů přímo ze souboru, je naprosto 
nezbytné provést důslednou kontrolu všech vkládaných dat.  

obr.  15 - příklad chyb v BP [1] vzniklých ruční editací 

 

 

Na následujících dvou obrázcích jsou dobře patrné další nedostatky. Podle 
místopisu vlevo – zdroj [1] bude vyhledání bodu 551 poněkud obtížné, protože zcela chybí 
vyhledávací míry. I když v okolí bodu 551 je minimum charakteristických prvků, lze využít 
alespoň cca 1m vysoký kamenný pilíř. U podobně situovaných bodů je vhodné umístit OT.  
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obr.  16 - příklad nedostatečného místopisného náčrtu a náčrtu již doplněného 

  

Dalším nedostatkem, na který jsem při revizi často narážel, byla skutečnost, že 
vyhledávací míry byly zaměřeny na okraj stromu a nikoli k jeho středu. Tato chyba se 
vyskytovala zejména u bodů zřízených v roce 2000 a 2001. Rok 2003 byl v tomto směru 
podstatně lepší. Podobným nejednoznačnostem se vyhneme, budeme-li se držet zásady, že 
stromy, sloupy a další samostatně stojící předměty se zaměřují k jejich středu, není-li to 
v GÚ výslovně uvedeno jinak. Následující 2 obrázky ilustrují rozdíly v takto získaných 
mírách. Další chybou, která se v [1] často projevuje je chybné stočení celého místopisu. 
Výpočtem směrníku si lze snadno ověřit, zda odpovídá zákresu v místopisu.             
V tomto případě má směrník 609-606 vypočtený ze souřadnic hodnotu cca 158 grádů.  

obr.  17 - příklad chybně určených vyhledávacích měr a chybného natočení místopisu 

  

Poznámka:  celková kvalita místopisů v [1] není dobrá. Při rekognoskaci bylo nutné 
přibližně 80% místopisů nově nakreslit, pouhé doplnění údajů by nestačilo 
k odstranění základních nedostatků �.  

Výsledkem obnovy GÚ v katastrálním území Hrad Nečtiny je celkem 27 stran nových GÚ. 
Všechny jsou součástí přílohy č. 4. 
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5. Oznámení o zřízení bodu 

Navazuje na tvorbu GÚ a vyhotovuje se především pro body trvale stabilizované 
kamenným hranolem nebo znakem z plastu. Vyplnění formulářů Oznámení o zřízení bodu 
se většinou provádí až v samém závěru zpracování elaborátu PPBP, protože vyžaduje  
znalost řady údajů, zejména o vlastnících dotčených pozemků. Také využívá  
vyhotovených GÚ, z kterých se zkopírují místopisné náčrty. Význam Oznámení o zřízení 
bodu spočívá v tom, že je vlastník nemovitosti seznámen předepsaným způsobem se 
skutečností, že na jeho pozemku byl zřízen geodetický bod. Oznámení o zřízení bodu je 
součástí výsledného elaborátu PPBP a je vyžadováno oddělením dokumentace KP. 

Nástrojem   Formulář zřízení bodu – viz obr. 1 umístíme formulář do výkresu 
kde jsou uloženy GÚ. Usnadní nám to zkopírování místopisného náčrtu do formuláře. 

Nástrojem   Popis formuláře zřízení bodu snadno vyplníme potřebné údaje. 
Většinu z těchto údajů je nutné vyhledat v Katastru nemovitostí:  

• Katastrální úřad (firma) zřizovatele 

• sídlo, ulice, PSČ 

• datum 

• údaje o vlastníku 

• číslo (název) bodu 

• TL  

• obec, katastrální území 

• parcelní číslo, druh pozemku 

• umístění bodu 

• druh měřické značky 

• signalizaci, ochranná zařízení 

Abychom nemuseli všechny položky opakovaně vypisovat, je možné upravit soubor 
GU.VTX. Všechny editací doplněné hodnoty se nám do formuláře vyplní automaticky. 
Soubor GU.VTX se nachází ve složce TABLES. 

Vytištěný formulář necháme podepsat vlastníkovi a spodní část formuláře přiložíme 
do výsledného elaborátu obnovy bodů PPBP. 
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6. Metody zaměřování bodů PPBP 

Základním předpisem pro zaměřování ostatních bodů PPBP je Návod [3]. Z tohoto 
dokumentu jsem vybral základní informace, které by měly poskytnout přehled o možných a 
přípustných metodách zaměřování bodů PPBP. Domnívám se, že tyto informace jsou 
vhodným doplněním předchozích kapitol. Zdůrazňuji však, že zde necituji všechny 
požadované parametry a mezní odchylky!  

6.1 Geodetické metody  

Ostatní body PPBP se zaměřují:    

a) Plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami. 

b) Polygonovými pořady 

• oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými 

• jednostranně orientovanými, pokud jsou kratší než 1,5 km 

• neorientovanými, mají-li nejvýše 4 strany  

U pořadů se stranami kratšími než 300m se používá trojpodstavcová 
soustava. Požadavky na geometrické parametry polygonových pořadů jsou závislé 
na typu připojovacích bodů a mezních délkách stran pořadu.  Mezní poměr délek 
sousedních stran pořadu je 1:3. Vybrané parametry uvádím v následující tabulce: 

Připoj. body         Mezní délka strany [m]        Mezní délka pořadu [m] 
ZBP,ZhB       200 - 1500      5000 
ZBP,ZhB         50 - 400       3000 
ost. body,ZBP,ZhB    50  - 400      1500 

c) Protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným protínáním 
nejméně ze tří daných bodů (ZBP, ZhB, PPBP). Úhel protínání na určovaném bodě  
musí být v  rozmezí 30g až  170g. Směry na body vzdálené od stanoviska více než 
500 m se měří ve dvou skupinách. 

d) Rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva dané body ( ZBP, 
ZhB, PPBP s mxy do 0,04m) nebo s orientací na daném i určovaném bodě (úhel v 
rozmezí 30g až 170g. Délka rajónu nesmí být delší než délka nejvzdálenější 
orientace. Pokud  je  délka rajónu větší než  800 m, měří se všechny úhly ve dvou 
skupinách. Vychází-li rajón z bodu PPBP s mxy 0,04-0,06m, nesmí být delší než 
300 m. 

6.2 Fotogrammetrické metody  

V praxi se běžně nepoužívají, proto pouze odkazuji na Návod [3]. 
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6.3 metody GPS 

Globální polohový systém se již řadu let používá k určování souřadnic geodetických bodů. 
Množství bodů PPBP zaměřených metodou GPS neustále roste a můžeme říci, že v dnešní 
době je tato metoda již nenahraditelná. V České republice byla v minulých letech 
vybudována síť 26 permanentních stanic CZEPOS. Všechny stanice provádí nepřetržitě 
sběr GPS dat a poskytují korekce pro přesné určení pozice. Ještě v letošním roce budou 
data poskytována zdarma a právě probíhá testování, které má vyčíslit náklady na provoz 
sítě. Od roku 2007 budou data zpoplatněna. Provozovatel sítě, Zeměměřičský úřad, 
všechny uživatele ujistil, že cena dat bude příznivá a zpoplatnění dat nebude překážkou 
jejich praktickému využití. Masovému rozšíření zatím brání příliš vysoké ceny kvalitních 
GPS aparatur. Podle mne, je to jen otázka času, kdy bude technologie GPS zavedena i 
v těch nejmenších geodetických firmách. Díky síti permanentních stanic je totiž možné 
měřit pouze s 1 aparaturou. Podrobnější informace o nabízených službách a informace o 
permanentních stanicích můžete nalézt na adrese http://czepos.cuzk.cz 

obr.  18 - rozmístění permanentních stanic sítě CZEPOS 

 

6.3.1 Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných metodou GPS 

Abychom mohli výsledky měření GPS použít v Katastru nemovitostí, musí být splněny 
požadavky dané Vyhláškou ČÚZK č.31/1995 Sb. [5], přílohy č. 9. Hlavní zásady týkající 
se určování bodů PPBP jsem z této vyhlášky vybral a uvádím je v následující části. 

• K zaměření bodů se použijí aparatury s odpovídajícími parametry a vhodným 
způsobem. Max. délka vektoru, min. doba měření a druh použitého software musí 
být v souladu se specifikacemi výrobce přístroje GPS.  
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• Při výpočtu vektorů musí být určeny ambiguity jako celá čísla (musí být použito 
fixed řešení ambiguity). 

• Každý určovaný bod PPBP musí být zaměřen minimálně dvakrát. 2x GPS nebo 
GPS + geodeticky. 

• Minimální časový interval mezi dvojím zaměřením bodu pomocí GPS je 3 hodiny. 
Druhé zaměření musí být provedeno v jiné konstelaci družic.  

• parametr DOP musí být během observace menší než 7. Pokud byl větší než 4, musí 
být poloha bodu ověřena klasickou metodou. Pokud byl větší než 7, nelze výsledky 
technologie GPS použít pro určení polohy bodu.  

• transformace do S-JTSK musí být provedena schváleným softwarem. 
Seznam povolených transformačních programů je zveřejněn na webové str. ČUZK: 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-GPS_TRANS 

• specifikována řada požadavků na připojovací body pro určení transformačního klíče 

• rozdíly dvojího určení polohy bodu, příp. horizontálních složek souřadnic 
v systému ETRS, musí vyhovovat kriteriím přesnosti bodů PPBP.  
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7. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se snažil uplatnit své praktické i teoretické zkušenosti, které 
jsem získal jako technik Katastrálního úřadu a později i jako vedoucí oddělení obnovy 
katastrálního operátu. Mým prvořadým cílem bylo zvýšení kvality stávajících podkladů 
podrobného polohového bodového pole v lokalitě Hrad Nečtiny.  

 V roce 2006 byly v rámci projektu [4] vyrovnány souřadnice bodů PPBP v této 
lokalitě. Byla vyrovnána síť všech dostupných měření, konaných od roku 2000 při terénní 
praxi předmětu GEN3. Nové souřadnice bodů PPBP, společně s nově vytvořenými GÚ a 
dalšími výstupy této BP, tvoří nyní základ podrobného polohového bodového pole 
v katastrálním území Hrad Nečtiny.  

Zda se podařilo splnit hlavní cíl této BP, tedy zvýšit kvalitu PPBP, bude možné 
posoudit již v nejbližší době. Při terénní praxi předmětu GEN3 v roce 2006 budou mít 
studenti výsledky této práce k dispozici. Osobně jsem přesvědčen, že se tento cíl podařilo 
splnit. 

Druhým cílem bylo vytvoření studijního textu, který by uživatelům poskytl základní 
informace o problematice tvorby geodetických údajů. V textu, který předkládám, jsem 
shrnul své dosavadní zkušenosti a upozornil na často vyskytující se chyby. Mým přáním je, 
aby byl přínosem pro všechny čtenáře a zejména pro studenty ZČU oboru Geomatika.  
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