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GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 430/2006 Sb.
o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání
(1) Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále jen
"závazné geodetické systémy") jsou
a) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84),
b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS),
c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK),
d) 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).

Jednotná trigonometrická síť katastrální
§4
Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl
(1) Závazné geodetické systémy podle § 2 odst. 1 písm. a) až
g) se užívají na celém území státu pro zeměměřické činnosti
ve veřejném zájmu 2) a pro výsledky zeměměřických činností
využívaných ve veřejném zájmu 3) . Závazný geodetický
systém podle § 2 odst. 1 písm. h) lze užít pouze pro
vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla státních
hranic s Polskou republikou.
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Jednotná trigonometrická síť katastrální
Zákon 200/1994 Sb. (Zeměměřický zákon)
§4
Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou
a) budování, obnova a údržba bodových polí,
b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)
c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)
d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a
vědecko-technického rozvoje,
e) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,
f) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)
g) vyměřování státních hranic,4)
h) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen
sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
i) vedení informačních systémů v zeměměřictví podle písmen a) až h),
j) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

Jednotná trigonometrická síť katastrální
Technické parametry závazných geodetických systémů
3. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě
katastrální je určen
a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m,
b = 6356078,96290 m, kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je
délka vedlejší poloosy,
b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné
poloze,
c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických
sítí.
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Ing. Josef Křovák
Křovákovo konformním kuželové zobrazení v obecné poloze

GEOID
ELIPSOID
(Besselův)
Konformní
zobrazení

KOULE
(Gaussova)

Konformní
kuželové zobrazení

šikmý
kužel

Křovákovo zobrazení
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Délkové zkreslení S-JTSK
- 10 až + 14 cm/km

Redukce měřených délek
•
•

Oprava měřené délky ze zobrazení (délkové zkreslení S-JTSK).
Oprava měřené délky z nadmořské výšky
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Výpočet násobného koeficientu
(GEUS, GROMA, …)
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POLOHOVÉ BODOVÉ POLE V S-JTSK
POLOHOVÉ
BODOVÉ POLE

ZÁKLADNÍ
POLOHOVÉ
BODOVÉ POLE
(ZPBP)

ZHUŠŤOVACÍ
BODY
(ZhB)

PODROBNÉ
BODOVÉ
POLOHOVÉ
POLE
(PBPP)

TRIGONOMETRICKÉ
BODY (TB)
I.-V. ŘÁDU

ČESKÁ STÁTNÍ TRIGONOMETRICKÁ SÍŤ - ČSTS
Geodetické polohové základy byly na území České republiky
budovány v následujících etapách:
• Katastrální triangulace (1821-1864)
• Vojenská triangulace (1862-1898)
• Československá Jednotná trigonometrická síť katastrální
(JTSK) (1920 – 1957)
• AGS
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KATASTRÁLNÍ TRIANGULACE (1821-1864)

VOJENSKÁ TRIANGULACE (1862-1898)
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JTSK – (1920-1957)
Síť byla budována Triangulační kanceláří v čele s přednostou
Ing.Josefem Křovákem v letech 1920 až 1957.
Z časových důvodů však nebylo možné budovat síť dle všech tehdy
známých požadavků:
• nebyla provedena nová astronomická měření,
• nebyly měřeny geodetické základny,
• síť nebyla spojena se sítěmi sousedních států.
• Rovněž z časových důvodů byly na části území převzaty měřené
osnovy směrů z vojenské triangulace (1862-1898). Celkem se
jednalo o 42 bodů v Čechách a 22 bodů v Podkarpatské Rusi. Na
ostatních bodech bylo měřeno metodou Schreiberovou.
Síť celkem obsahovala 268 bodů, z nichž 107 bylo identických s
body I. řádu vojenské triangulace.

Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu
z roku 1936
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ČESKÁ STÁTNÍ TRIGONOMETRICKÁ SÍŤ
Od roku 1928 byla síť zhušťována body II., III. a IV. řádu a body
podrobné trigonometrické sítě (později označované body V. řádu).

ČESKÁ STÁTNÍ TRIGONOMETRICKÁ SÍŤ
Některé parametry sítě:

řád
I.
II.
III.
IV.
V.

mx,y (m)
0.040
0.035
0.030
0.025
0.015

s (km)
25
13
7
4
1.5 – 2.5

Příloha Vyhl. 31/1995 Sb.
2.8 Přesnost souřadnic a nadmořských výšek trigonometrických bodů
Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost mezi sousedními
trigonometrickými body) je stanovena hodnotou 0,015 m. Mezní odchylka nesmí
překročit 2,5 násobek této hodnoty. Střední chyba v trigonometrickém určení
nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.
3.7 Přesnost souřadnic a nadmořských výšek zhušťovacích bodů
Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost vztažená k nejbližším
trigonometrickým a zhušťovacím bodům) je stanovena hodnotou 0,02 m. Mezní
odchylka nesmí překročit 2,5násobek této hodnoty. Střední chyba v určení
nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.
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STABILIZACE TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.

STABILIZACE TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
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STABILIZACE TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.

STABILIZACE TRIGONOMETRICKÝCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
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STABILIZACE OSTATNÍCH BODŮ
Zhušťovací body (ZhB):
•

Stabilizace je podobná jako u bodů trigonometrických
(Vyhláška 31/1995 Sb.)

Body podrobného bodového polohového pole(PBPP):
(Vyhláška 26/2006 Sb.)
• Na objektech se stabilizační značkou (např. nivelační značka)
• Na vstupních a jiných šachtách podzemních vedení …
• Na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích
budov
• 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 …
Orientace na sousední body!
Ze značek pevných bodů podrobného polohového bodového pole, které jsou
použitelné jako stanoviska, musí být z výšky měřického přístroje orientace na body
základního nebo podrobného polohového bodového pole téže nebo vyšší přesnosti.

STABILIZACE OSTATNÍCH BODŮ
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GEODETICKÉ ÚDAJE TB A ZhB
www.cuzk.cz
Základní triangulační
list (50x50km)
Triangulační list
(10x10km)

TL 2413

GEODETICKÉ ÚDAJE TB A ZhB
Trigonometrický bod

Zhušťovací bod

Trigonometrický bod s měřenými
souřadnicemi ETRS 89
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GEODETICKÉ ÚDAJE TB A ZhB

GEODETICKÉ ÚDAJE BODŮ PBPP
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ČÍSLOVÁNÍ BODŮ

Výškový systém baltský – po vyrovnání

Bpv
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Výškový systém baltský – po vyrovnání
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 430/2006 Sb.
o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a
zásadách jejich používání
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb.:
§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22.
června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby
informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§2
Geodetické referenční systémy
(1) Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále jen "závazné geodetické systémy")
jsou
a) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84),
b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS),
c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
d) 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).

Výškový systém baltský – po vyrovnání
§4
Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl
(1) Závazné geodetické systémy podle § 2 odst. 1 písm. a) až
g) se užívají na celém území státu pro zeměměřické činnosti
ve veřejném zájmu 2) a pro výsledky zeměměřických činností
využívaných ve veřejném zájmu 3) . Závazný geodetický
systém podle § 2 odst. 1 písm. h) lze užít pouze pro
vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla státních
hranic s Polskou republikou.
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Výškový systém baltský – po vyrovnání
Zákon 200/1994 Sb. (Zeměměřický zákon)
§4
Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou
a) budování, obnova a údržba bodových polí,
b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)
c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)
d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a
vědecko-technického rozvoje,
e) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,
f) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)
g) vyměřování státních hranic,4)
h) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen
sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
i) vedení informačních systémů v zeměměřictví podle písmen a) až h),
j) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

Výškový systém baltský – po vyrovnání
Technické parametry závazných geodetických systémů
6. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen
a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice
mořského vodočtu v Kronštadtu,
b) souborem normálních výšek z mezinárodního
vyrovnání nivelačních sítí.
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Výchozí bod výškového systému Bpv
Nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu.

VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE
VÝŠKOVÉ
BODOVÉ POLE

ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÉ
BODOVÉ POLE

PODROBNÉ VÝŠKOVÉ
BODOVÉ POLE

ZNB
I.-III. řád ČSNS

IV. řád ČSNS
PNS
STN
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ČESKÁ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ - ČSNS

ČESKÁ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ - ČSNS
Budování výškového bodového pole:
• Základních nivelačních bodů je 12, jsou vhodně rozmístěny
po území ČR.
• Body ČSNS I. řádu (ZNB a nivelační body vložené mezi ZNB)
tvoří nivelační pořady, které se seskupují do nivelačních
polygonů, jejichž délka je mezi 300 a 400 km.
• Nivelační síť se buduje 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.
• Plošné nivelační sítě tvoří síť nivelačních pořadů,
rozložených na ploše zaměřovaného území.
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ČESKÁ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ - ČSNS

STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
ZNB I. - Lišov
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STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
Čepová nivelační značka.

STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
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STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.

STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
Hřebová nivelační značka.
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STABILIZACE NIVELAČNÍCH BODŮ
Vyhláška 31/1995 Sb.
Nivelační kámen s čepovou a hřebovou značkou.

NIVELAČNÍ ÚDAJE
Vyhláška 31/1995 Sb.

• ZNB
• ČSNS I. – III. řád
• ČSNS IV. řád
http://bodovapole.cuzk.cz/
• PNS
• STN
Katastrální pracoviště
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NIVELAČNÍ ÚDAJE
Vyhláška 31/1995 Sb.

NIVELAČNÍ ÚDAJE
Vyhláška 31/1995 Sb.
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