
1.  ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁSADY PRÁCE V GEODÉZII 
 

1.1. ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ POJMY 

• BOD  … 

základní geometrický prvek, je  bezrozměrný ,  např.: průsečík dvou přímek.                             
Stabilizační značky geodetických bodů však bezrozměrné nejsou …                           
Proto:    - u polohových bodů: bodem je  svislice , která prochází středem značky 

 

 

 

  - u výškových bodů: bodem je  nejvyšší místo  čepové, hřebové apod. 
značky, je to místo, kde se značky dotýká vodorovná patka svislé latě, tzn. je to 
vodorovná tečná rovina vedená k zakřivené ploše značky v jejím nejvyšším bodě. 

• PŘÍMKA  …  

základní geometrický útvar. Vzniká přímou ( nejkratší ) spojnicí dvou různých bodů.           

Příklady: závěs olovnice (svislá přímka), záměrná osa dalekohledu, strojové osy, apod. 

Přímka je zvláštním případem křivky  (  její poloměr křivosti je   ∞  ).                              

• ROVINA  …  

základní geometrický pojem a útvar.                                                                                                   
Je jednoznačně definována  3  různými body v prostoru.                        

Příklady: rýsovací deska, zamrzlá hladina rybníka, stěny a podlahy budov, list mapy, …                             

• KŘIVKA  …  

křivá čára spojující interval mezi  2  různými body, není jejich nejkratší spojnicí.  

Rozeznáváme:    - křivky v rovin ě: kružnice, elipsa, sinusoida, parabola, klotoida, … 

   - křivky prostorové: šroubovice (spirála), … 

Křivku charakterizuje poloměr k řivosti . Kružnice má poloměr křivosti konstantní 
(neměnný), ostatní křivky mají zpravidla poloměr křivosti plynule proměnný                            
(tzn., že jejich poloměr křivosti se plynule zmenšuje nebo zvětšuje).                           

• PLOCHA  …  

spojité zobrazení intervalu mezi  3  různými body v prostoru, není jejich nejkratším 
spojením.  

Podobně jako křivka má i plocha svůj poloměr k řivosti, a to buď konstantní (neměnný), 
nebo plynule proměnný.  

Nám všem dobře známá plocha o stálém poloměru křivosti:   kulová plocha .  

Plocha o proměnlivém poloměru křivosti, kterou používá vyšší geodézie pro nahrazení 
tvaru zemského tělesa:     elipsoid . 

 



1.2. ZÁKLADNÍ POJMY V GEODÉZII 

 

• MĚŘENÍ  ( prováděné zpravidla pro účely MAPOVÁNÍ ) …  

Měřením zjišťujeme vzájemné vztahy mezi již reálně existujícími body ( předměty ) 
v prostoru  ( vodorovné vzdálenosti, převýšení, úhly mezi jednotlivými směry )   
především proto, abychom   s využitím změřených veličin   dokázali nové body                        
( předměty )  správně doplnit do stávající mapy.   

Výsledky měření  se uživatelům zpravidla zprostředkují  v měřítku menším, než 1 : 1. 
Grafická přesnost zobrazení bodu v analogové mapě umožňovala použít                                     
k tomu účelu přiměřené  ( méně přesné )  měřické metody … 

 

• VYTY ČOVÁNÍ  …  

Vytyčování je obrácený postup: nové body ( které existují zatím pouze na papíru 
vytyčovacího výkresu, nebo v souboru dat zpracovaného projektu stavby )  přenášíme  
do terénu pomocí měřických metod.  Nejčastěji jde o vytyčení polohy a výšky 
budoucího stavebního objektu, terénních úprav, průběhu komunikace, kanalizace, apod.  

Vytyčují se však  i body, které v minulosti v terénu reálně existovaly, ale buď vlivem 
činnosti člověka, nebo přírodních sil došlo k jejich ztrátě ( např.: vytyčení průběhu 
vlastnických hranic na pozemcích scelených při kolektivizaci zemědělství,                           
geodetické vyhledání „ztraceného“ trigonometrického bodu, apod. …).   

Z podstaty věci vyplývá, že vytyčujeme vždy v měřítku  1 : 1.                                                      
Už pouze z tohoto pohledu bývá vytyčování daleko náročnější práce, než mapování … 

 

• PŘÍMÉ M ĚŘENÍ  … 

K měřené veličině ( „přímo k ní“ ) přikládáme měřítko ( pásmo, vodorovný kruh, …). 

                                                    

• NEPŘÍMÉ M ĚŘENÍ  … 

Z nějakého důvodu nelze k hledané veličině přiložit měřítko …                                  
Změříme související veličiny, které jsou dostupné a hledanou veličinu vypočítáme 
pomocí známých matematických vztahů    ( trigonometrické určování výšek, …). 

    

• POLOHOPISNÉ   MĚŘICKÉ / VYTY ČOVACÍ   METODY  …  

Pomocí těchto metod určujeme  ( měříme, vytyčujeme )  vzájemnou odlehlost bodů 
v zobrazovací rovině. 

Pro tyto účely máme vybudováno polohové bodové pole   ( základní, podrobné ). 

V blízkém okolí měřického stanoviska zobrazovací rovinu považujeme za vodorovnou. 

Polohu bodu  v zobrazovací rovině vyjadřujeme  pomocí dvou pravoúhlých souřadnic, 
v ČR pro účely civilní geodézie je uzákoněn pravoúhlý referenční systém  S-JTSK. 

 

      



• VÝŠKOVÉ   MĚŘICKÉ / VYTY ČOVACÍ   METODY  …  

Pomocí těchto metod určujeme  ( měříme, vytyčujeme )  vzájemnou odlehlost bodů 
ve svislém směru. 

Pro tyto účely máme vybudováno výškové bodové pole  ( základní, podrobné ).              
Výšku bodu definujeme v referenčním výškovém systému ( v ČR nyní  systém  Bpv ).  

 V praktické geodézii ztotožňujeme svislici s tížnicí ( považujeme ji za přímku ) … 

 

• SOUČASNÉ POJETÍ POJMU „POLOHA BODU“  …  

Zavedení globálních navigačních satelitních systémů do geodetické praxe s sebou 
přineslo prostorové chápání polohy bodu  ( „3D“ ) . 

Z podstaty věci je určení polohy bodu pomocí GNSS prostorová úloha … 

V prostorovém systému ETRS 89 … tři souřadnice:     B , L , Helips  . 

Pomocí transformačních programů je však uživatelům vypočtena                                              
poloha bodu v S-JTSK a jeho výška v Bpv.  

 

• MAPA  …  

je zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země sestrojené na rovině podle 
matematických vztahů a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti 
objektů na uvedeném povrchu. 

Obsah mapy tvoří:      ◘ polohopis,      ◘ výškopis,      ◘ popis,      ◘ rám mapy. 

Mapa nemusí vždy obsahovat výškopis (katastrální mapa). Ostatní části však obsahovat musí. 

Pokud je mapový list součástí uceleného mapového díla, pak je stanoven systém, tzv. klad mapových listů.                  
Každý list nese své příslušné označení a na rámu mapy najdeme i označení všech sousedních listů. 

 

• PLÁN  … 

je zmenšený zevšeobecněný obraz malé části zemského povrchu, kdy se při průmětu     
do vodorovné roviny zanedbává zakřivení Země  (neužívá se kartografické zobrazení). 

Plán lze použít pouze pro malá území ( více bude sděleno při výkladu o tvaru Země ). 

Pokud je plán vyhotoven na více listech, zvolí si systém jejich označení zpracovatel plánu (účelovost).  

 

 

• MĚŘÍTKO MAPY ( PLÁNU )  …  

Měřítko mapy  M  udává poměr zmenšení.     M = 1 : m  

m … je měřítkové číslo, udává nám počet délkových jednotek ve skutečnosti. 

Příklad:  Státní mapa měřítka 1 : 5000    ⇒    1 cm  na mapě =  5000 cm ve skutečnosti, tj. 50 metrů … 

Mapy velkého měřítka obsahují velké množství podrobností, tzn., že  m  je  MALÉ , např.: 1: 1000 . 

Mapy malého měřítka obsahují malé množství podrobností, tzn., že  m  je  VELKÉ  , např.: 1: 2 000 000. 

 



• NÁČRT  … 

je pomocný grafický dokument, který si zhotovuje (doplňuje) zeměměřič v terénu sám.  

Je zmenšeným obrazem skutečnosti, jeho měřítko není stanoveno.  

Náčrt obsahuje zejména:  - situaci v místě měření, 

     - předměty měření polohopisu (kresbou nebo značkami), 

     - přibližné znázornění průběhu terénu (terénní hrany, ...),      

     - smluvené značky kultur, 

     - dané body a jejich čísla, 

     - podrobné body (číslují se obvykle počínaje číslem 1), 

     - vyznačení severního směru (je přibližné, ale důležité), 

     - kdo a kdy náčrt vedl. 

Je-li možno, použijeme jako podklad zvětšeninu mapy, která z daného prostoru existuje 
(bývá to mapa starší a také menšího měřítka, než ve kterém budeme my pracovat). 

V současné době nám náčrt může nahradit digitální fotografie s možností interaktivního barevného 
zákresu (dané body, jejich čísla, zaměřované nebo vytyčované body,…). 

 

• PRAVOTOČIVOST SYSTÉMU PRAVOÚHLÝCH SOU ŘADNIC  …  

viz: Zásady práce v GEO,  ad  c) 

 

 

 

• METODA PRAVOÚHLÝCH SOU ŘADNIC   … 

též:  „ ortogonální metoda“ .   Podrobné body se zaměřují pravoúhlými souřadnicemi 
k měřické přímce.  

Měřickou přímkou je spojnice dvou sousedních bodů, jejichž polohu již známe. 

Počátek a konec měřické přímky … signalizovány výtyčkami ve stojánku (aby je měřič viděl v hranolech).  

Dnes je ortogonální metoda … doplňkovou mapovací metodou. Vhodná pro práci v úzkých ulicích sídel. 

  

• STANIČENÍ  … 

délka měřená po měřické přímce od jejího počátku až k  vyhledané  patě kolmice. 

V počátku drží pomocník nulu staničního pásma, jeho konec napíná druhý pomocník ve směru přímky.    

    



     

• KOLMICE  …  

délka měřená od podrobného bodu k patě kolmice spuštěné k měřické přímce.                        

V podrobném bodě drží třetí pomocník nulu pásma, jeho konec napíná čtvrtý pomocník za překřížením 
dvou pásem v patě kolmice, kterou měřič předtím vyhledal pomocí dvojitého pentagonu.    

 

• KONTROLNÍ OM ĚRNÁ MÍRA  …  

délka měřená vodorovným pásmem po obvodě, mezi sousedními rohy (kouty) budovy. 

O. M. je vodorovná vzdálenost přímo měřená v terénu při mapování mezi dvěma sousedními body 
ležícími na téže vlastnické hranici. 

Z praktických d ůvodů se  jako O. M.  používá délka kratší než jeden klad  pásma, tzn.  < 30 m . 

Zaznamenává se do náčrtu. 

Při kancelářském zpracování se porovnává: přímo měřená O. M. („má býti“) s vypočtenou („jest“). 

Pro podrobné zaměření zřejmě pravoúhlých objektů (polohově členité budovy s výstupky, přístavbami, …) 
použije se jako pomocná mapovací metoda: „metoda konstrukčních oměrných měr“  .  Je to sled několika 
po sobě následujících navzájem kolmých délek mezi dvěma význačnými body budovy, které byly předtím 
polohově zaměřeny některou hlavní mapovací metodou, např. polárně nebo ortogonálně.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.   ZÁSADY PRÁCE V GEODÉZII 
 

a) Pečlivost a d ůslednost p ři dodržování stanovených pracovních postup ů 
( zaručuje kvalitu dosažených výsledk ů ) 

 

b) Citlivé a šetrné zacházení s m ěřickými p řístroji a pom ůckami 
 

c) Pravoto čivost rovinných sou řadnicových soustav 
 

d) „Jedno m ěření – žádné m ěření !“ 
 

e) „Z velkého do malého“ 
 

f) Plánování práce  …  zahájit vyhodnocením dosavad ních podklad ů 
  

g) Práci v terénu  …  zahájit rekognoskací                                                                              
( „Lépe je jedenkrát vid ět, než desetkrát slyšet …“ ) 

 

h) Používat optimální geometrické tvary  ( k zajišt ění pot řebné p řesnosti ) 
 

i) Volba m ěřických metod a p řístroj ů  …  v návaznosti                                                 
na požadovanou p řesnost   ( bývá stanovena závaznými p ředpisy ) 

 

j) Změřit si i nadbyte čné veli činy a použít je p ři zpracovávání výsledk ů             
( mít vyp ěstovaný sv ůj vlastní systém sebekontroly ) 

 

k) Je-li to možné, použít nezávislou ( pronikavou )  kontrolu ! 
 

l) Oprostit výsledky m ěření od systematicky p ůsobících vliv ů 
 

m) ODCHYLKA  = „MÁ BÝTI“ minus „JEST“ ( znaménko ta kto vypo čtené 
odchylky je sou časně znaménkem pro OPRAVU m ěřené veli činy ) 

 

n) Vyjednávací schopnosti  ( „Líná huba – holé nešt ěstí !“ ):                                          
Je velmi d ůležité v každé situaci se um ět správn ě zeptat                                           
a také dov ědět se skute čně všechno, co ke své práci pot řebujeme … 

 

o) Při jednání zachováváme diskrétnost a takt:                                                     
ctíme oprávn ěné zájmy svého zákazníka, ale i všech ostatních 
dotčených fyzických a právnických osob, zachováváme ml čenlivost                 
o skute čnostech, se kterými jsme se p ři pln ění svých úkol ů seznámili … 

 
p) Nestrannost:  svoje rozhodování opíráme                                                         

pouze o existující, zjišt ěné a ověřené skute čnosti … 
 

q) Výsledek práce musí být čitelný,                                                                                         
přehledn ě uspo řádaný a srozumitelný i po n ěkolika letech …  


