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Historie

V minulosti bylo na území České republiky vybudováno plošné
bodové pole polohové, výškové a tíhové. V období od dvacátých
let minulého století tak byl na území České republiky vytvořen, na

ji d b li k lit í f č í á č ý š h tř hsvoji dobu velice kvalitní, referenční rámec, určený ve všech třech
složkách, který plně vyhovoval pro navazující podrobná měření,
vytyčování hranic pozemků, liniových a jiných staveb apod.
Bodová pole se stala základem pro definování postupně
užívaných souřadnicových systémů. [1]

Jednotná trigonometrická síť katastrální 
I. řádu 

z roku 1936

Zdroj: http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch03.html
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Body I. - V. řádu

Od roku 1928 byla síť zhušťována body II., III. a IV. řádu a body 
podrobné trigonometrické sítě (body V. řádu)

Zdroj: http://gis.zcu.cz/studium/gen1/html/ch03.html

Polohové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

1.2 Polohové bodové pole obsahuje:

a) základní polohové bodové pole (ZPBP), které tvoří 
body:

aa) referenční sítě nultého řádu,

ab) Astronomicko-geodetické sítě ) g
(závazná zkratka „AGS“),

ac) České státní trigonometrické sítě 
(závazná zkratka „ČSTS“),

ad) body geodynamické sítě,

b) zhušťovací body (ZhB),

c) podrobné polohové bodové pole (PPBP).

Polohové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

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

1.6 Body jsou trvale stabilizovány stanovenými značkami.

1.7 U bodů jsou podle potřeby zřízena ochranná zařízení 

(skruže, tyče, výstražné tabulky).

1.8 Chráněná území bodů podle § 9 odst. 2 zákona jsou 
označena výstražnými tabulemi s nápisem

"CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ GEODETICKÉHO BODU".
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Číslování bodů v polohovém BP

• Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a ZhB je triangulační list, 
jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální území.

• pořadové číslo bodu ZPBP je v rozmezí od 1 do 199 p j

• pořadové číslo ZhB v rozmezí od 201 do 499

• pořadové číslo pro body PPBP je v rozmezí 501 až 3999

Polohové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

2. Technické požadavky na body základního polohového 
bodového pole:

2.1 Poloha bodu základního polohového bodového pole p p

je volena tak, aby

a) nebyl ohrožen,

b) jeho signalizace byla jednoduchá,

c) byl využitelný pro připojení bodů polohového 
bodového pole.

Stabilizace polohových bodů

Zdroj: Vyhláška č. 31/1995 Sb.
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Polohové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

2.3 Trigonometrický bod s trvalou signalizací (makovice 
věže kostela apod.) je vždy zajištěn dvěma  
zajišťovacími body.

2 5 Z trigonometrického bodu musí být z výšky2.5 Z trigonometrického bodu musí být z výšky 
měřického přístroje zajištěna orientace (viditelný 
směr) na jiný trigonometrický bod nebo zhušťovací 
bod nebo trvalý a jednoznačně identifikovatelný 
bod (orientační směr) nebo zřízený orientační bod.

Ochrana bodů

2.7 Ochranná a signalizační zařízení trigonometrického,
zajišťovacího a orientačního bodu jsou: 

a) červenobílá nebo černobílá ochranná tyč,

b) výstražná tabulka s nápisem
"STÁTNÍ TRIANGULACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ",

c) betonová skruž nebo sloupek,

d) ochranný (vyhledávací) kopec,

e) tříboká pyramida.

Na trigonometrickém bodu může být zřízeno signalizační 
zařízení (zvýšené měřické postavení, signál nebo měřická věž).

Geodetické údaje

Zdroj: http://www.cuzk.cz/
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Geodetické údaje

Zdroj: http://www.cuzk.cz/

Výškové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

1.3 Výškové bodové pole obsahuje:

a) základní výškové bodové pole, které tvoří

aa) základní nivelační body,

ab) body České státní nivelační sítě I. až III. řádu 
(závazná zkratka ČSNS“)(závazná zkratka „ČSNS ),

b) podrobné výškové bodové pole, které tvoří

ba) nivelační sítě IV. řádu,

bb) plošné nivelační sítě,

bc) stabilizované body technických nivelací.

Číslování bodů ve výškovém BP

• ČSNS I. řádu – nivelační oblasti 

• např. NO Jihlava-Jemnice

• ČSNS II. řádu – nivelační oblasti

• např. Nab Pelhřimov-Jindřichův Hradec

• ČSNS III řádu – nivelační pořadyČSNS III. řádu nivelační pořady

• např. Na4 Mlýny-Soběslav

• Nivelační síť IV. řádu

• např. Na 01 Sezimovo Ústí-Chýnov

• Plošná nivelační síť

• např. 34 (PNS Praha) 
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ČSNS - přehled

Zdroj: Blažek R., Skořepa Z.: Geodezie 3

Stabilizace nivelačních bodů

a) skalní značkou, kterou je vyhlazená vodorovná ploška 
nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem 
uprostřed,

b) čepovou značkou (obr. a)

c) hřebovou značkou (obr. b)c) hřebovou značkou (obr. b)

Zdroj: Blažek R., Skořepa Z.: Geodezie 3, skripta ČVUT, 2004

Výškové bodové pole
Vyhláška 31/1995 Sb. - příloha

4.2 K ochraně nivelačních bodů před zničením nebo 
poškozením se používají zařízení uvedená v bodě 
2.7 písm. a) a c) nebo ochranné šachtice. Ochranná 
tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis 
„STÁTNÍ NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ“.

4.3 Nivelační síť je vybudována tak, aby vzdálenost 
nivelačních bodů v nivelačních pořadech v nezastavěném       
území byla menší než 1,0 km a v zastavěném území byla 
v průměru 0,3 km.
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Nivelační údaje

Zdroj: http://www.cuzk.cz/

GNSS – permanentní stanice

Zdroj: VÚGTK ‐ Ing. Taraba

GNSS – permanentní stanice

Zdroj: http://www.cuzk.cz/
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Závazné geodetické referenční systémy

a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84),

b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS 89),

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě

katastrální (S-JTSK),

d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergskýd) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,

f) Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv),

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95),

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83).

www.cuzk.cz

Zeměměřictví        Geodetické základy na území ČR        
Databáze bodových polí

Zdroj: http://www.cuzk.cz/

www.cuzk.cz

Zdroj: http://www.cuzk.cz/
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Projekt 
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