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a státním rozpočtem České republiky.

Úvod

• Měřické body

 Geodetické: jsou stabilizovány, popř. signalizovány a je k 
nim vyhotovena dokumentace geodetických údajů.

 Ostatní: předpokládá se pouze dočasná stabilizace a 
speciální použití.

• Geodetický bod: trvale označený bod, stanovenými 
měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými 
zařízeními.

• GB vytváří bodová pole (BP) a geodetické sítě (GS). Každý 
GB je vždy označen číslem a může mít i název. Zároveň je 
možné aby jeden GB patřil do více BP. Ke GB se vyplňuje 
předepsaný formulář.

Úvod

• Geodetické sítě tvoří množina geodetických bodu, které jsou 
účelně rozložené na zemském povrchu.

• Geodetický bod je trvale označený bod stanovenými 
měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými prvky.

• Geodetické údaje jsou soubor písemných a grafických údajů 
é ýš é í é éo bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole, 

které jsou součástí dokumentovaných výsledku 
zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole.

• Báze dat bodového pole jsou údaje o bodech 
dokumentované orgány státní správy zeměměřictví a katastru 
nemovitostí České republiky.

• Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb.
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Úvod

Geodetické sítě se rozdělují na polohové, výškové a tíhové, podle toho 
jaké geodetické body obsahují. Soubor geodetických bodu vytváří 
geodetické bodové pole, které se podle účelu dělí na:

1. Polohové bodové pole

- základní polohové bodové pole (ZPBP),

podrobné polohové bodové pole (PPBP)- podrobné polohové bodové pole (PPBP).

2. Výškové bodové pole

- základní výškové bodové pole (ZVBP),

- podrobné výškové bodové pole (PVBP).

3. Tíhové bodové pole

- základní tíhové bodové pole (ZTBP),

- podrobné tíhové bodové pole (ZTBP).

Polohové bodové pole

• Množina pevných bodů polohově navzájem jednoznačně 
určených orientovaných v určité souřadnicové soustavě.

• Pro měřické účely je poloha bodů bodového pole 
vyznačována pravoúhlými rovinnými souřadnicemi.

Základní polohové bodové pole (ZPBP)

• body referenční sítě nultého řádu (DOPNUL)

• body Astronomicko-geodetické sítě (AGS)

• body České státní trigonometrické sítě (ČSTS)

• body Základní geodynamické sítě (ZGS)

Polohové bodové pole

Podrobné polohové bodové pole (PPBP; PBPP)

• zhušťovací body

• ostatní pevně a dočasně stabilizované body
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Polohové bodové pole

Česká státní trigonometrická síť (1920-1957)

• Budování ve třech etapách

1. zaměření „Základní trigonometrické sítě I. řádu (1920-1927)

2. zaměření a zpracování JTS I. řádu

3. zaměření a zpracování ostatních bodů JTS (1928-1957)

• z časových a technických důvodů nebyla provedena nová 
astronomická měření, nebyly měřeny geodetické základny a síť 
nebyla spojena se sítěmi sousedních států

• vyrovnáním určen tvar sítě

• rozměr a orientace převzaty z rakouské vojenské triangulace (107 
identických bodů)

• Besselův elipsoid, Křovákovo zobrazení

Polohové bodové pole

Polohové bodové pole

Astronomicko-geodetická síť

• Budována od r. 1931

• trojúhelníky s délkou stran s=36km

Zaměřeno: 227 trojúhelníků, 144 vrcholů

• astronomicky zaměřeno 53 bodůy

• změřeno 6 základen (invarové dráty)

• gravimetricky změřeno 108 b. I. řádu, 499 b. II. Řádu

• částečné spojení se sousedními zeměmi

• 1955 síť vyrovnána se zeměmi východní Evropy

• Krasovského elipsoid pro rovinné souřadnice (x,y)

• Gaussovo zobrazení
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Polohové bodové pole

Polohové bodové pole

DOplnění NULtého řádu DOPNUL (1993-1994)

• vzniká postupným připojením bodů technologií GPS k ETRS89

1. EUREF – CS/H91  →  připojeno 5 bodů AGS (GPS)

2. 2. CS-NULRAD-92  →  národní prostorová ref. Síť

navázaná na EUREF

8 přijímačů, 19 bodů

body identické s AGS

software BERNESE v.3.4

3. DOPNUL →  176 bodů identických s S-JTSK

hustota 1 bod na 450 km2

kvazigeoid (astronomicky určený)

Polohové bodové pole
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Polohové bodové pole

Základní geodynamická síť

• Slouží ke sledování geodynamiky zemského povrchu,

• složena ze 36 vybraných bodů (nivelačních, 
trigonometrických a tíhových),

ě ěř G S ř é• opakovaně měřena metodami GPS, velmi přesné nivelace 
(VPN) a gravimetricky.

• Plní úlohu styčné sítě, která umožňuje integrovat 
prostorové, polohové, výškové a tíhové geodetické 
základy.

Polohové bodové pole

Polohové bodové pole
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Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

• Body polohového bodového pole se v terénu fyzicky stabilizují.

• všechny body a zejména body ČSTS se stabilizují vždy před 
zahájením měření,

• v současné době se velká pozornost věnuje i stabilizaci bodu 
přesných lokálních sítí.

• Zásady stabilizace upravuje Příloha k Vyhlášce ČÚZK č 31/1995• Zásady stabilizace upravuje Příloha k Vyhlášce ČÚZK č. 31/1995 
Sb.

• Poloha bodu ZPBP (dále jen „trigonometrický bod“) je volena tak, 
aby:

a) nebyl ohrožen,

b) jeho signalizace byla jednoduchá,

c) byl využitelný pro připojení bodů PBPP.

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Trigonometrické body se stabilizují v 
terénu kamenem délky asi 0,8 m, jehož 
hlava tvaru krychle o straně 0,2 m má na 
horní ploše vytesaný křížek. Tato 
povrchová značka je jištěna dvěma 
podzemními značkami. Obvykle jde o 
kamennou a skleněnou desku s křížkem 
na horní ploše, uložené asi 0,2 m pod 
předcházející značkou. Stabilizační 
značky musí být umístěny na svislici s 
přesností 3 mm. Jáma se poté zasype 
odlišným materiálem, který slouží k 
usnadnění vyhledání značky.

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Pokud nelze použít podzemní značky (např.: u věží kostela), 
budují se a stabilizují se zajišťovací body (počet ZB = počtu 
chybějících podzemních značek), které musí být mezi sebou 
vzájemně viditelné a vzdálené max. 500 m od trigonometrického 
bodu.

ž é í ý ě ň (Z každého bodu musí být vidět alespoň jedna orientace (tzn.: 
TB nebo bod 1.tř. PBPP), pokud není, zřizuje se nejméně jeden 
orientační bod.

Zajišťovací body se stabilizují v terénu kamenem s hlavou o 
straně 0,16 m, která má na horní ploše vytesaný křížek a jednou 
podzemní značkou (1. ZB dle a); 2. ZB dle b)). Orientační body
se stabilizují stejně jako 2. zajišťovací bod (80 m až 300 m).
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Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Stabilizace trigonometrických bodů se provádí jedním ze způsobu:

a) povrchovou a dvěma podzemními značkami (kamennou a 
skleněnou),

b) povrchovou značkou a kamennou deskou zabetonovanou ve skále 
(+ jeden ZB),

c) povrchovou značkou nebo 
čepovou nivelační značkou s 
křížkem, popřípadě otvorem, 
které jsou zabetonovány ve 
skále (skalní stabilizace + 
dva ZB),

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Stabilizace trigonometrických bodů se provádí jedním ze způsobu:

d) kovovým čepem s křížkem osazeným na ploché střeše stavby (+ 
dva ZB mimo budovu),

e) dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy staveb 
(boční stabilizace). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu 
pomyslného rovnoramenného trojúhelníku (délka ramen je 1,390 m) 
a nadmořská výška je vztažena vždy k horní ploše levé konzoly při 
pohledu od vrcholu trojúhelníku (+ dva ZB).

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Stabilizace bodů PBPP

• zhušťovací body se stabilizují kamenem o rozměru 160x160x750 
mm s jednou podzemní značkou, nelze-li provést podzemní 
stabilizaci musí se zřídit jeden zajišťovací bod.

Ostatní body PBPP se zřizují:

a) na značkách orientačních a zajišťovacích bodu, stabilizovaných 
tíhových bodu, hraničních kamenech na správních hranicích, na 
mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou,

b) na vstupních šachtách podzemního vedení

c) na technických objektech zejména rozích budov.
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Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Stabilizaci techto bodu lze provést:

a) vysekáním křížku na opracované ploše skály,

b) hřebovými značkami ve skále či čepovými značkami na 
budovách,

) ý ý í (300 300 800c) ocelovými trubkami v betonových blocích (300x300x800 
mm),

d) ocelovými trubkami průměru nejméně 30 mm a délky 600 
mm,

e) výjimečně opracovaným kamenem 120x120x600 mm s 
vytesaným křížkem či důlkem.

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Ochrana a signalizace bodů (trigonometrických, zajišťovacích 
a orientačních) se zřizuje podle potřeby a je tvořena jedním 
nebo více z těchto prvků:

a) červenobílá nebo černobílá ochranná tyč nebo tyče zpravidla 
umístené 0,75 m od centra bodu ve směru ohrožení,

b) výstražná tabulka s nápisem STÁTNÍ TRIANGULACEb) výstražná tabulka s nápisem „STÁTNÍ TRIANGULACE. 
POŠKOZENÍ SE TRESTÁ“,

c) betonová skruž nebo sloupek,

d) ochranný (vyhledávací) kopec,

e) tříboká pyramida.

Na trigonometrickém bodu muže být zřízeno signalizační zařízení 
(zvýšené měřické postavení, signál nebo měřická věž).
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Polohové bodové pole – dokumentace 
geodetických bodů

U geodetických bodů (GB) se dokumentují geodetické údaje
(číslo bodu popř. název bodu, druh, souřadnice, výška, 
orientace na jiný bod tj.: úhel nebo směrník, náčrt, oměrné míry, 
popis stabilizace a signalizace a poznámky).

Tyto informace se evidují do předepsaného formuláře.

U každého GB si uživatelé sami musí ověřit, zda se 
geodetické údaje nezměnily!!!

Polohové bodové pole – stabilizace, 
signalizace a ochrana

Výškové bodové pole

Výškové (nivelační) sítě tvoří množina vhodně volených a 
stabilizovaných bodu, jejichž výšky se určují nivelací a jsou vztaženy k 
určitém výškovém systému. 

Z vědeckého hlediska je sít velmi přesné nivelace (VPN) spolu s 
gravimetrickou sítí potřebná pro určení tvaru a rozměru Země a pro 
zjišťování změn zemského povrchu.zjišťování změn zemského povrchu. 

Výškové bodové pole se rozděluje na:

• základní výškové bodové pole tvoří:

 základní nivelační body (12 bodů),

 body České státní nivelační sítě I. až III. rádu (závazná zkratka 
„ČSNS“).
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Výškové bodové pole

• Podrobné výškové bodové pole tvoří:

 nivelační sítě IV. rádu,

 plošné nivelační sítě,

 stabilizované body technických nivelací,

 body polohových a tíhových bodových polí určených metodou TN.

Výškové bodové pole

Výškové bodové pole
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Výškové bodové pole

Výškové bodové pole

Výškové systémy ČR - nadmořské výšky vztaženy k hladině 
mořské

• Jadranský systém

• B68 (Baltský systém)

• B46 (Baltský systém)• B46 (Baltský systém)

• Bpv. (Baltský systém po vyrovnání)

• UELN (United European Levelling Network)

• EUVN (Euroepan United Vertical Network)

Výškové bodové pole

Bpv. Baltský výškový systém po vyrovnání

• závazný geodetický referenční systém na území ČR,

• definován výchozím bodem (Kronštadt),

• soubor normálních výšek Moloděnského,

• vyrovnání mezinárodních niv. sítí zemí Varšavské smlouvy,

• základní bod v ČR Lišov u Českých Budějovic.
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Výškové bodové pole

• Nivelační body poradu se zpravidla volí podél komunikací. Ve 
volném terénu má být vzdálenost mezi nivelačními značkami od 500 
m do 1 km. 

• Jedním požadavkem je, aby byly umístěny tam, kde se mění sklon 
terénu, druhým to, aby při měření mezi značkami nebylo více jak 20 
postavení přístroje (v členitém terénu je proto třeba volit menší 
vzdálenosti mezi nivelačními body). 

• V zastaveném území se volí body v průměrné vzdálenosti 300 m.

• Nivelační značky hřebové nebo čepové se zhotovují z hmot, 
vzdorujících korozí (temperovaná litina, ocel, Monelův kov a také 
sklo). 

• Umísťují se na masivních stavbách, na skalách nebo se pro ně 
osazují nivelační kameny.

Výškové bodové pole

Vytyčování, vytyčovací systém

Pod pojmem vytyčení stavebního díla se rozumí jeho umístění v 
terénu a vyznačení jeho projektovaného rozměru a tvaru. Přitom 
musí být dodrženy vztahy projektovaného objektu k jeho okolí. 
Prostorová poloha projektovaného objektu je zpravidla ovlivněna 
značným počtem podmínek, které musí být obsaženy ve 
vytyčovacím výkresu aby bylo možno dodržet kvalitu a přesnostvytyčovacím výkresu, aby bylo možno dodržet kvalitu a přesnost 
vytyčení.

Geodetické práce při vytyčování jsou:

• vybudování vytyčovací sítě,

• vytyčení prostorové polohy objektu,

• podrobné vytyčení.
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Vytyčování, vytyčovací systém

Tvar a přesnost vytyčovací sítě se volí podle druhu a 
složitosti stavby, podle požadované přesnosti vytyčení a podle 
místních podmínek. Z geodetického hlediska se vytyčovací sítě 
dělí na polohové a výškové:

Polohovou vytyčovací síť může tvořit měřická přímka (osa), 
ý ř ú í ý ř ě š ápolygonový pořad, trojúhelníkový řetězec nebo plošná 

(pravoúhelníková) síť. Polohová vytyčovací síť se zpravidla 
připojuje na bodové pole v systému JTSK.

Výšková vytyčovací síť může být budována zcela nezávisle na 
polohové síti, ale obvykle se do výškové vytyčovací sítě zapojují 
vhodně stabilizované body polohové sítě. Výšková vytyčovací 
síť se zpravidla připojuje na ČSJNS.

Vytyčování, vytyčovací systém

Vytyčené prvky je třeba kontrolovat, a to:

• měření kontrolních prvků (provede se vždy),

• opakovaným vytyčením nezávisle stejnou metodou se 
stejnou přesností nebo,

ý č í á• opakovaným vytyčením nezávisle jinou metodou se stejnou 
přesností nebo,

• opakovaným vytyčením s mnohem vyšší přesností.

Kvalitní vytyčení vyžaduje úzkou spolupráci projektanta a 
vytyčovatele. Projektant totiž vždy připravuje vytyčovací prvky 
(vytyčovací výkres) a vytyčovatel je jejich realizátorem.

Vytyčování, vytyčovací systém

Přesnost vytyčování je stanovena a posuzuje se podle ČSN (dle 
vyhlášky č. 31/1995 Sb.):

• ČSN 73 0420/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
Základní ustanovení

• ČSN 73 0421/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů s 
prostorovou skladbouprostorovou skladbou.

• ČSN 73 0422/86 Přesnost vytyčování liniových a plošných 
stavebních objektů.

V uvedených normách jsou stanoveny mezní vytyčovací odchylky 
pro vytyčení prostorové polohy objektu i podrobné vytyčení 
jednotlivých druhů stavebních objektů. Z nich je třeba vycházet při 
stanovování směrodatné odchylky metody vytyčení a v závislosti 
na ní volit metodu vytyčování, přístroje, pomůcky, atd.
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Závěr

• U každého GB si uživatelé sami musí ověřit, 
zda se geodetické údaje nezměnily!!!

• Po vytyčení bodu je nutné nechat si podepsat 
vytyčovací výkres, který bude obsahovat 
soubor vytyčených bodů, popř. jejich 
souřadnice, datum a čas vytyčení.

Použité zdroje

• Slide 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 29 - 31, 35 – použitý zdroj –

Učební text, GEODETICKÉ SÍTĚ – Bodová pole, Prof. Ing. Jan 
Schenk, CSc. (http://igdm.vsb.cz/igdm/materialy/geosite.pdf)

•Slide 18 – použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.

•Slide 24 – použitý zdroj – internetový vyhledávač obrázků –

http://img.geocaching.com/cache/202df37f-ded7-4708-97a8-
218fd2782dd0.jpg, 
https://www.google.cz/search?q=st%C3%A1tn%C3%AD+nivelace+po%C5%
A1kozen%C3%AD+se+trest%C3%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R
OTiVIOjKc3vaOzWgJgK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1608&bih=850&dpr=0.
9#tbm=isch&q=m%C4%9B%C5%99ick%C3%A1+v%C4%9B%C5%BE&img
dii=_

Projekt 

Závěr

DĚKUJI ZA POZORNOST
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