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BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ 
PODROBNÉHO   POLOHOVÉHO PODROBNÉHO   POLOHOVÉHO 
BODOVÉHO   POLEBODOVÉHO   POLE

Technické požadavky na body PPBP, Technické požadavky na body PPBP, t.jt.j. volba polohy, způsob . volba polohy, způsob 
stabilizace, hustota, kritéria přesnosti a obsah geodetických údajů stabilizace, hustota, kritéria přesnosti a obsah geodetických údajů 

oo bodech PPBP (dále jen „geodetické údaje“), jsou stanoveny v bodě bodech PPBP (dále jen „geodetické údaje“), jsou stanoveny v bodě 
12 přílohy vyhlášky. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y 12 přílohy vyhlášky. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y 
bodů podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová bodů podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová 

chyba daná vztahem chyba daná vztahem chyba daná vztahem chyba daná vztahem 

kde m jsou střední chyby určení souřadnic x, kde m jsou střední chyby určení souřadnic x, yy..
Podrobné polohové bodové pole se vytváří s přesností, která je dána Podrobné polohové bodové pole se vytváří s přesností, která je dána 
základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m a vztahuje se k a vztahuje se k 
nejbližším bodům základního polohového bodového pole a nejbližším bodům základního polohového bodového pole a 
zhušťovacím bodům. zhušťovacím bodům. 

BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ  BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ  
PBPPPBPP

 Obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP je stanoven Obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP je stanoven 
v v §§ 68 katastrální vyhlášky68 katastrální vyhlášky

a)technická zpráva,zápisník,výpočty a seznam souřadad.a)technická zpráva,zápisník,výpočty a seznam souřadad.
b)geodetické údaje  PBPP a přehledný náčrtb)geodetické údaje  PBPP a přehledný náčrt
c)doklad o projednání  umístění měřické značky s c)doklad o projednání  umístění měřické značky s 

vlastníkemvlastníkem
 Nadmořské výšky bodů PPBP se neurčují. Nadmořské výšky bodů PPBP se neurčují. 
 Jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální Jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální 

území. Body se označují území. Body se označují dvanáctimístným úplnýmdvanáctimístným úplným
číslem pro body PPBP (trvale stabilizované) číslem pro body PPBP (trvale stabilizované) 

 Číslo má tvar PPP 0 0000CCCC, kde PPP je pořadové Číslo má tvar PPP 0 0000CCCC, kde PPP je pořadové 
číslo katastrálního území v rámci územního,čtvrtá č. číslo katastrálního území v rámci územního,čtvrtá č. 
může být 1může být 1--8 (sousední k.ú.) a CCCC je pořadové 8 (sousední k.ú.) a CCCC je pořadové 
číslo bodu v rozmezí 501 až 3999,číslo bodu v rozmezí 501 až 3999,

 Body dočasně stabilizované se číslují jako pomocnéBody dočasně stabilizované se číslují jako pomocné
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PBPPPBPP
Pokud je bod Pokud je bod PPBPPPBP výjimečně výjimečně totožný s totožný s 
lomovým bodem hranice katastrálníholomovým bodem hranice katastrálního
území, pak příslušnost bodu ke území, pak příslušnost bodu ke 
katastrálnímu území je v přehledném katastrálnímu území je v přehledném 
náčrtu náčrtu PPBPPPBP (v(v měřítku 1:5000 nebo měřítku 1:5000 nebo áč tuáč tu (( ě t u 5000 eboě t u 5000 ebo
1:10000 ) včetně bodů, které dosud 1:10000 ) včetně bodů, které dosud 
neměly určeny souřadnice v Sneměly určeny souřadnice v S--JTSKJTSK. . 

Při nezměněné stabilizaci bodu vPři nezměněné stabilizaci bodu v případě případě 
změny jeho souřadnic se bod změny jeho souřadnic se bod 
nepřečíslovává, ale nepřečíslovává, ale mění se verze bodumění se verze bodu. . 

PŘEHLEDNÝ NÁČRT PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE

Okres : Brno
Obec: Louny
Kat. území: Lhota

Poslední použitá čísla:
Body PPBP   - 526

Pomocné body - 4007

1 : 5 000
Vyhotovil :

body polohových polí dříve určené
nový bod ZhB
nový bod PBPP
nový bod GPS
nový bod dočasně stabilizovaný
měřené směry a délky
měřené směry
měřené směry na vzdálené body
přibližná hranice intravilánu
počátek / konec polygonového 
pořadu

Použitý zdroj – kopie náčrtu PPBP -

REKOGNOSKACE A VOLBA REKOGNOSKACE A VOLBA 
NOVÝCH BODŮNOVÝCH BODŮ

 Při pochybnosti o totožnosti těchto bodů Při pochybnosti o totožnosti těchto bodů 
se jejich poloha přezkouší kontrolním se jejich poloha přezkouší kontrolním 
měřením aměřením a výpočtem (nesouhlasívýpočtem (nesouhlasí--li li 
nové zaměření a výpočet) nové zaměření a výpočet) 

 zruší se body PPBP, které nesplňují zruší se body PPBP, které nesplňují 
technické požadavky na stabilizaci podle technické požadavky na stabilizaci podle 
bodu 12.5 přílohy katastrální vyhlášky bodu 12.5 přílohy katastrální vyhlášky 

 V případě nedostatečné hustoty se PPBP V případě nedostatečné hustoty se PPBP 
doplní o nové body (bod 12.6 přílohy doplní o nové body (bod 12.6 přílohy 
katastrální vyhlášky katastrální vyhlášky t.jt.j..--měření pro měření pro 
účely správy katastruúčely správy katastru
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Použitý zdroj – Návod pro obnovu katastrálního operátu - ČÚZK

Použitý zdroj – Návod pro obnovu katastrálního operátu - ČÚZK

ZAMĚŘENÍ BODŮZAMĚŘENÍ BODŮ
•• Body PPBP se zaměřují:Body PPBP se zaměřují:

•• plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a 
délkami,délkami,

•• polygonovými pořady oboustranně připojenými a polygonovými pořady oboustranně připojenými a 
oboustranně orientovanými.oboustranně orientovanými.

 Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou 
být jednostranně orientované, popř. být jednostranně orientované, popř. ý j , p pý j , p p
neorientované (vetknuté). Neorientované neorientované (vetknuté). Neorientované 
pořady pořady mohou mít nejvýše 4 stranymohou mít nejvýše 4 strany
aa dovolujídovolují--li to okolnosti, alespoň na jednom z li to okolnosti, alespoň na jednom z 
vrcholů se zaměří vrcholů se zaměří orientační úhelorientační úhel a porovná a porovná 
mezní odchylka mezi body :mezní odchylka mezi body :

 PBPPPBPP …je 0,03 v úhlu a 0,15 v délce…je 0,03 v úhlu a 0,15 v délce
 ZPBP a PBPPZPBP a PBPP …je 0,01 v úhlu a 0.13 v délce …je 0,01 v úhlu a 0.13 v délce 

Zauzlené pořady nejsou přípustnéZauzlené pořady nejsou přípustné..
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Protínáním vpřed z úhlůProtínáním vpřed z úhlů

 Protínáním vpřed z úhlů nebo z délek Protínáním vpřed z úhlů nebo z délek 
nebo kombinovaným protínáním nebo kombinovaným protínáním 
nejméně ze tří bodů ZPBP nebo ZhB.nejméně ze tří bodů ZPBP nebo ZhB.
Úhel protínání na určovaném bodě musí Úhel protínání na určovaném bodě musí  Úhel protínání na určovaném bodě musí Úhel protínání na určovaném bodě musí 
být v rozmezí být v rozmezí 30g až 170g30g až 170g. Kratší . Kratší 
vzdálenost od daného bodu k bodu vzdálenost od daného bodu k bodu 
určovanému v určovacím trojúhelníku určovanému v určovacím trojúhelníku 
nesmí být nesmí být větší než 1500 mvětší než 1500 m. Směry . Směry 
nana body vzdálené od stanoviska více body vzdálené od stanoviska více 
než než 500 m se měří ve dvou skupinách500 m se měří ve dvou skupinách

Rajónem do délky 1500 m s orientacíRajónem do délky 1500 m s orientací

 Rajónem do délky 1500 m s orientací    Rajónem do délky 1500 m s orientací    
na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB 
nebo body PPBP s prokazatelnou střední nebo body PPBP s prokazatelnou střední 
souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s 
orientací na danémorientací na daném i určovaném boděi určovaném bodě. . o e tac a da éo e tac a da é u čo a é boděu čo a é bodě
Délka rajónu nesmí být delší než délka Délka rajónu nesmí být delší než délka 

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

VycházíVychází--li rajón z bodu PPBP se střední li rajón z bodu PPBP se střední 
souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až 

0,06 m, nesmí být delší než 300 m0,06 m, nesmí být delší než 300 m

Rajónem s orientací na určovaném boděRajónem s orientací na určovaném bodě

 Rajónem s orientací na určovaném bodě na Rajónem s orientací na určovaném bodě na 
nejméně tři bodynejméně tři body ZPBP, ZhB nebo body PPBP ZPBP, ZhB nebo body PPBP 

a prokazatelnou střední souřadnicovou a prokazatelnou střední souřadnicovou 
chybou do 0,04 m. Úhel protínání na chybou do 0,04 m. Úhel protínání na 

určovaném bodě musí být v rozmezí 30g až určovaném bodě musí být v rozmezí 30g až ý gý g
170g. Délka rajónu nesmí být 170g. Délka rajónu nesmí být delší než délka delší než délka 

nejvzdálenější orientacenejvzdálenější orientace. Pokud je délka . Pokud je délka 
rajónu větší než 800 m, měří se všechny úhly rajónu větší než 800 m, měří se všechny úhly 
ve dvou skupináchve dvou skupinách. Vychází. Vychází--li rajón z bodu li rajón z bodu 
PPBP se střední souřadnicovou chybou mezi PPBP se střední souřadnicovou chybou mezi 

0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m.0,04 m až 0,06 m, nesmí být delší než 300 m.
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MĚŘENÍ  DÉLEKMĚŘENÍ  DÉLEK
Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností 
na 0,01 m a obousměrně, nenína 0,01 m a obousměrně, není--li to vyloučeno, a li to vyloučeno, a 
vždy s využitím optických odrazných systémů na vždy s využitím optických odrazných systémů na 
cílových bodech.cílových bodech.
 Krátké délky lze měřit pásmem (zpravidla na Krátké délky lze měřit pásmem (zpravidla na 
j d  kl d)  P žijí  j d  kl d)  P žijí  k lib é dálk ěk lib é dálk ějeden klad). Použijí se jeden klad). Použijí se kalibrované dálkoměrykalibrované dálkoměry
aa pásmapásma. Naměřené délky se opravují o . Naměřené délky se opravují o fyzikální fyzikální 
redukceredukce (z teploty a tlaku vzduchu), (z teploty a tlaku vzduchu), 
oo matematické redukcematematické redukce (do vodorovné roviny, z (do vodorovné roviny, z 
nadmořské výšky) a o nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací redukce do zobrazovací 
rovinyroviny SS--JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených 
délek je délek je 0,02 m0,02 m u délek kratších než 100 m, 0,04 u délek kratších než 100 m, 0,04 
m u délek od 100.m u délek od 100.

Technologie GPS pro PBPPTechnologie GPS pro PBPP

 Určení polohy bodu pouze z jednoho měření [jedné Určení polohy bodu pouze z jednoho měření [jedné 
observace při měření vobservace při měření v reálném čase (RTK), nebo jednoho reálném čase (RTK), nebo jednoho 
vektoru při následném zpracování měření (postprocessing) vektoru při následném zpracování měření (postprocessing) 
není přípustné !!!není přípustné !!!

 opakované měření provedeno při dostatečně odlišné opakované měření provedeno při dostatečně odlišné 
konstelaci družic (příloha 9 ke zvláštnímu předpisu konstelaci družic (příloha 9 ke zvláštnímu předpisu 
((Vyhláška č. 31/1995 Sb., v akt.zněníVyhláška č. 31/1995 Sb., v akt.znění) K transformaci ) K transformaci 

ř d i  i j  j d tli ý h č ý h b dů d  Sř d i  i j  j d tli ý h č ý h b dů d  S JTSK  JTSK  souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do Ssouřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S--JTSK se JTSK se 
použije transformační použije transformační program schválený Úřademprogram schválený Úřadem a pro a pro 
určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet 
identických bodů, identických bodů, nejméně čtyřinejméně čtyři, z blízkého okolí , z blízkého okolí 
určovaných bodů. určovaných bodů. 

 rozmístěny rovnoměrně, a tak, aby jejich počet byl úměrný rozmístěny rovnoměrně, a tak, aby jejich počet byl úměrný 
její velikosti a žádný určovaný bod nebyl vzdálen vně od její velikosti a žádný určovaný bod nebyl vzdálen vně od 
spojnice k němu nejbližších identických bodů o více než je spojnice k němu nejbližších identických bodů o více než je 
1/10 délky této spojnice. 1/10 délky této spojnice. 

VÝPOČET SOUŘADNIC BODŮ PBPPVÝPOČET SOUŘADNIC BODŮ PBPP
 Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi, analytickou Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi, analytickou 

aerotriangulací a pomocí GPS se použije k výpočtu souřadnic aerotriangulací a pomocí GPS se použije k výpočtu souřadnic 
bodů metody nejmenších čtverců s  vyrovnáním (MNČ). bodů metody nejmenších čtverců s  vyrovnáním (MNČ). 
Dodržení kriterií přesnosti se posuzujeDodržení kriterií přesnosti se posuzuje ::

 U jednotlivých bodůU jednotlivých bodů podle skutečné odchylky nebo empirické podle skutečné odchylky nebo empirické 
střední souřadnicové chyby, určené z vyrovnání MNČ, která střední souřadnicové chyby, určené z vyrovnání MNČ, která 
nesmí překročit nesmí překročit hodnotu mezní odchylkyhodnotu mezní odchylky nebo podle nebo podle rozdílů rozdílů 
dvojího nezávislého měřenídvojího nezávislého měření, pokud byla použita technologie GPS, , pokud byla použita technologie GPS, 

 U souboru bodůU souboru bodů-- testovánímtestováním poměru empirické střední poměru empirické střední 
souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové 
chybě. chybě. 

 Pro tento účel se rozumí Pro tento účel se rozumí skutečnou odchylkouskutečnou odchylkou rozdíl mezi rozdíl mezi 
hodnotou určenou kontrolním měřením podstatně vyšší přesnosti hodnotou určenou kontrolním měřením podstatně vyšší přesnosti 
a hodnotou, jejíž přesnost se posuzuje. a hodnotou, jejíž přesnost se posuzuje. 

 Při testování u souboru větším počtu bodů Při testování u souboru větším počtu bodů než 20než 20 má mít má mít 
nejméně 60 % bodů skutečné odchylky v mezích od nuly do nejméně 60 % bodů skutečné odchylky v mezích od nuly do 
hodnoty základní střední souřadnicové chyby. Přitom u žádného hodnoty základní střední souřadnicové chyby. Přitom u žádného 
z bodů souboru nesmí být překročena mezní odchylka, která je z bodů souboru nesmí být překročena mezní odchylka, která je 
2,5 násobku zákl. střední souř. chyby. 2,5 násobku zákl. střední souř. chyby. 

 Empirická středníEmpirická střední souřadnicová chyba souboru bodů se vypočte souřadnicová chyba souboru bodů se vypočte 
jako kvadratický průměr absolutních hodnot empirických jako kvadratický průměr absolutních hodnot empirických 
středních souřadnicových chyb bodů souboru. středních souřadnicových chyb bodů souboru. 
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OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY PBPPOBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY PBPP

 údaje údaje o zachovalostio zachovalosti stávajících bodů PPBP, jejich stávajících bodů PPBP, jejich 
případném přečíslování, ověření přesnosti, zrušení, případném přečíslování, ověření přesnosti, zrušení, 
změnách verzí,změnách verzí,

 údaje údaje o nově zřízenýcho nově zřízených (doplněných) bodech PPBP (počet a (doplněných) bodech PPBP (počet a 
hustota bodů, použitá stabilizace a signalizace, dosažená hustota bodů, použitá stabilizace a signalizace, dosažená 
přesnost),přesnost),

ů ůů ů údaje o dodržení technických předpisů, zdůvodnění údaje o dodržení technických předpisů, zdůvodnění 
případných odchylek od jejich ustanovení,případných odchylek od jejich ustanovení,

 údaje o použitých přístrojích a pomůckách, včetně údajů údaje o použitých přístrojích a pomůckách, včetně údajů 
prokazujících splnění podmínek zvláštního předpisu prokazujících splnění podmínek zvláštního předpisu /Zákon /Zákon 
č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění poz. před. /č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění poz. před. /, , 
o měřických metodách a metodách výpočtu souřadnic,o měřických metodách a metodách výpočtu souřadnic,

 seznam částí elaborátu, jeho vyhotovitele a datum seznam částí elaborátu, jeho vyhotovitele a datum 
vyhotovení.vyhotovení.

PŘEHLEDNÝ NÁČRT PBPP  PŘEHLEDNÝ NÁČRT PBPP  

Použitý zdroj – Údaje o bodech PPBP - ČÚZK

Použitý zdroj – Údaje o bodech PPBP - ČÚZK



Podrobné polohové bodové pole (7)

Elaborát budování nebo revize a Elaborát budování nebo revize a 
doplnění PPBP tvoří:doplnění PPBP tvoří:

 a)a) projekt (jeprojekt (je--li zpracován samostatně),li zpracován samostatně),
 b)b) oznámení závad a změn na stávajících ZhB a bodech PPBP,oznámení závad a změn na stávajících ZhB a bodech PPBP,
 c)c) seznam souřadnic,seznam souřadnic,
 d)d) přehledný náčrt,přehledný náčrt,
 e)e) zápisníky měření,zápisníky měření,
 f)f) protokolprotokol

-- o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické        o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické        o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické        o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické        
aerotriangulace,aerotriangulace,

-- o výpočtech vektorů, vyrovnání sítě a transformaci souřadnic do So výpočtech vektorů, vyrovnání sítě a transformaci souřadnic do S--
JTSK při užití GPS,JTSK při užití GPS,

 g)g) geodetické údaje,geodetické údaje,
 h)h) vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, popř. vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, popř. 

doručenky,doručenky,
 i)i) technická zpráva,technická zpráva,
 j)j) kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly,kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly,
 k)k) digitální záznamové médium s kopiemi všech částí elaborátu.digitální záznamové médium s kopiemi všech částí elaborátu.

S výjimkou částí podle písm. c), e), f) a k), musí mít vždy analogovou S výjimkou částí podle písm. c), e), f) a k), musí mít vždy analogovou 
podobupodobu..

BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO   POLOHOVÉHO BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO   POLOHOVÉHO 
BODOVÉHO POLEBODOVÉHO POLE

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti 
zeměměřictví 

a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji
CZ.1.07/3.2.11/03.0115 

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
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CZ.1.07/3.2.11/03.0115 

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.


