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Základní polohové bodové pole ČR tvoří:

• body referenční sítě nultého řádu ... ( NULRAD ),

• body Astronomicko - geodetické sítě ... ( AGS ),

• body České státní trigonometrické sítě ... ( ČSTS ),

• body geodynamické sítě.

České Budějovice, 14.1.2016



Základní polohové bodové pole … co uvidíme ?

• Body referenční sítě nultého řádu ( NULRAD ),
• Nejbližší bod sítě NULRAD:   Kleť,
• Astronomicko - geodetická síť  ( AGS ),
• Body AGS:   Sněžka ,  Děčínský Sněžník ,  Větrník ,
• Body geodynamické sítě,
• Schéma Jednotné trigonometrické sítě katastrální 1. řádu,
• Běžná stabilizace bodu ČSTS, východní okraj ČB:  Červený vrch , 
• Fotografie z opravy stabilizace bodu ČSTS z r. 1981,
• Bod ČSTS po tzv. výběrové údržbě: U mostu ( ochranná skruž ),
• Bod ČSTS ve středních Čechách:    Lounský vrch ,
• Další příklady označování povrchových stabilizací v ČSTS,
• Zajímavosti z průběhu budování naší ČSTS:   U Zavadilky ,
• Bod ČSTS na Pradědu v Jeseníkách  ( ochranné tyče, TV vysílač ),
• Trigonometrické body v lesích:    Na stráňkách ,
• Jednoduchá trojboká pyramida,
• Trojboká pyramida se zvýšeným observačním stolkem,
• Jak se k bodům a ochranným zařízením chovají vlastníci pozemků ...

• Trvale signalizované trigonometrické body.
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České Budějovice, 14.1.2016

Body referenční sítě nultého řádu  ( NULRAD )

Síť NULRAD tvoří 10 bodů na území České republiky.
Byla vybudována za účelem připojení našich geodetických polohových 
základů k Evropskému terestrickému referenčnímu systému
( geocentrický souřadnicový systém ).                                                                                        
Zahájilo se tím používání globálních navigačních satelitních systémů                        
v naší praktické geodézii.

Pro tento účel byly vybrány body AGS. Výjimkou je bod Strahovice                     
ve Slezsku ( bod 1. řádu Jednotné trigonometrické sítě katastrální ).

Pro zájemce:

Zkopírujte přístup ...... ( schéma sítě NULRAD, přehled jejích bodů,                       
a schéma sítě DOPNUL „Doplnění nultého řádu“, které následovalo ... ):

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETRS89CZ-

NULRAD+DOPNUL-geodetická_síť_Česká_republika.svg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETRS89CZ-NULRAD+DOPNUL-geodetická_síť_Česká_republika.svg
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Pohled z Hosína na siluetu hlavního hřbetu Blanského lesa ...                   zdroj: vlastní foto 

Body referenční sítě nultého řádu ( NULRAD )
Z Českých Budějovic je nejbližším bodem sítě NULRAD   Kleť .
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České Budějovice, 14.1.2016

Body referenční sítě nultého řádu  ( NULRAD )

Na tomto místě je vhodné vysvětlit zásadu: 
„Bod daného bodového pole může být současně i bodem jiného bodového pole.“ 
( Vyhláška č. 31/1995 Sb., Příloha, odst. 1.1. )

Kleť ... je bodem sítě NULRAD, bodem AGS, i bodem ČSTS. 

Pro zájemce: ( pojednání o Kleti, pohledy z Kletě na Alpy ) …

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleť

http://www.hvezdarnacb.cz/2/81/alpy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleť
http://www.hvezdarnacb.cz/2/81/alpy


GEODÉZIE

České Budějovice, 14.1.2016

Kleť …
bod ČSTS  č. 28   ( TL 4013 ) 

Formulář  GEODETICKÉ ÚDAJE …

je zaveden pro každý 
trigonometrický a zhušťovací bod.

V tomto případě má TB ještě                      
tzv. zajišťovací bod ZB1 (28.1) 
stabilizovaný v terénu,                                                
a excentrické stanovisko ES3 
(28.5) v obvodovém zdivu 
rozhledny. 

Zdroj:

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx
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České Budějovice, 14.1.2016

Body Astronomicko - geodetické sítě ( AGS )

Pro zájemce:

Zkopírujte přístup …

krovak.webpark.cz/triangulace/triangulace_s42.htm

Je možno si zde prostudovat celou řadu informací o naší AGS.

Za zhlédnutí stojí hned v úvodu schéma AGS z roku 1955.

Mapku je možno si zvětšit kliknutím na rozlišení ( 1394 x 785 )
a prohlédnout si i názvy bodů.

Průměrná délka stran trojúhelníků v naší AGS  …  36 km.

Nyní si prohlédneme dva významné body AGS:    Sněžka , Děčínský Sněžník .

Z Českých Budějovic je však nejbližším bodem    Větrník  .
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České Budějovice, 14.1.2016

Bod AGS   Sněžka

Nejvyšší  bod ČR  ( 1602,02 m ).

Na vrcholu pilíře  ( 1609,95 m ) 
anténa pro stálý příjem signálů                  
družic GNSS.

Zdroj:  vlastní foto  
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Bod AGS  Děčínský Sněžník   ... ( 723 m )

Na vrcholu naší největší stolové hory 
byla r. 1864 postavena 33 m vysoká
kamenná rozhledna pro potřeby
triangulačního měření.

Děčínský Sněžník poskytuje překrásný
kruhový rozhled do Čech i do Saska.

V roce 1992 prošla rozhledna rozsáhlou
rekonstrukcí. 

Je atraktivním turistickým cílem.

Prohlédněte si :

http://www.skalnimesta.cz/cz/decinsky-
sneznik.html 

Foto:  převzato z Delta print Děčín a okolí,  
2001
( ISBN 80-238-7962-6 )   
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České Budějovice, 14.1.2016

Nejbližší bod AGS 
Větrník 

... severně od komunikace
Lišov – Jelmo, v lese,
vděčný námět pro turistiku.

Laplaceův bod …  ( φ, λ, A ) . 

Obelisk celkem 11 m vysoký, 
železobetonový,
hloubka založení 3,5 m,
nad terén vyčnívá 7,5 m.

Zřízen r. 1865.

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Bod AGS  Větrník 

Body AGS …
význam historický a vědecký.

Proto je v okolí vyhlášeno 
„Chráněné území
geodetického bodu“.

Jak však vidíte z fotografie,                  
tento bod je pro plnění běžných 
úkolů praktického geodeta 
nevyužitelný ( okolí je zarostlé, 
centrum na vrcholu obelisku
je bez lešení nepřístupné ) …

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Body geodynamické sítě

... slouží ke sledování pohybů zemského povrchu.

Základní geodynamická síť České republiky  ( ZGS )                                       
je složena z  36 kvalitních geodynamických bodů.

ZGS je opakovaně zaměřována metodami GNSS, velmi přesnou nivelací  
a gravimetricky.

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

Na stránkách Zeměměřického úřadu Praha ...                                        
možnost prohlédnutí seznamu bodů ZGS i jejich fotografií:

http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx


České Budějovice, 14.1.2016

Nejbližší bod Základní geodynamické sítě …

13  CEBU   

.. v jižním okraji města České Budějovice:  Rožnov, Sedlářská ulice. 

Je součástí nivelačního pořadu I. řádu   MZ14 ,   bod č.  MZ14-12.2 .
„Bod daného bodového pole může být současně i bodem jiného bodového pole.“                       
( Vyhláška č. 31/1995 Sb., Příloha, odst. 1.1. ).

Provedení: hloubková stabilizace 10 m.

Foto převzato:
http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_gdb.aspx


Jednotná trigonometrická síť katastrální  1.řádu  

Zdroj: vlastní foto, snímek kartografického originálu z r. 1936                               
( SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2, sbírka Geodézie )

Průměrná délka stran … 25 km.



Body 1.řádu v jižních Čechách … 

Zdroj: vlastní foto,                                              
snímek kartografického originálu z r. 1936                                                      
( SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2 )
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České Budějovice, 14.1.2016

Červený vrch 
Bod ČSTS  č. 7   ( TL 4002 )

Asi 1,5 km východně                
od areálu VŠTE,                             
jižně od nové komunikace               
1. třídy č. 34
Č. Budějovice – J. Hradec.

Trigonometrický bod  
stabilizovaný běžným způsobem.

Ochranná tyč 
s výstražnou tabulkou
umožní rychlé vyhledání bodu
v terénu.

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Stabilizace bodů

Technické požadavky na body                                    
jsou dány předpisy.

Poloha bodu základního polohového                              
bodového pole                                                                 
(dále jen "trigonometrický bod")                            
je volena tak, aby:

• nebyl ohrožen,
• jeho signalizace byla jednoduchá,
• byl využitelný pro připojení bodů                     
budoucího podrobného polohového                    
bodového pole.

Zdroj: Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., Příloha 1



České Budějovice, 14.1.2016                     Zdroj: vlastní foto

Červený vrch 
bod ČSTS  č. 7   ( TL 4002 )

Povrchová stabilizace                                   
žulovým mezníkem 20 x 20 x 78 cm.

Dvě podzemní značky:

• žulová deska  30 x 30 x 11 cm              
v hloubce  0,88 m,

• šamotová destička … 10 x 10 x 1 cm                          
v hloubce  1,11 m.



České Budějovice, 14.1.2016      Zdroj:  vlastní archív autora  ( fotografie ze srpna r. 1981 ) 

Bod ČSTS č. 4    Svéráz s. ( TL 4015 )     u Větřní ...
Snímek dokumentuje opravu jeho stabilizace. Z důvodu změny výškových poměrů             
v okolí byly všechny tři stabilizační značky posunuty níž a tím změněna výška bodu.
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České Budějovice, 14.1.2016

U mostu 
Bod ČSTS  č. 126
( TL 4002 )

Nejbližší trigonometrický bod                  
po tzv. výběrové  údržbě                     
( JV Letiště ČB, západně od Plané ).

Bylo vybíráno 5 až 6 bodů v ploše 
triangulačního listu s parametry:
• volný kruhový výhled do okolí, 
• příjezd autem až k bodu.

Bylo provedeno:
• kompletní přestabilizace, 
• osazena betonová ochranná skruž,
• určení geocentrických souřadnic 
pomocí GPS ( statickou metodou ).

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Lounský vrch 
Bod ČSTS  č. 66
( TL 2223 )

Trigonometrický bod 
ve středních Čechách.

Má z dnešního hlediska 
zajímavou   ( historickou )
povrchovou stabilizační značku. 

Označení na boku 
horní opracované části kamene
je zaznamenáno v GÚ :

∆ na severní straně,
T P na jižní straně.

( TP … Trigonometrische Punkt )

Zdroj:

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx


Lounský vrch 
Bod ČSTS  č. 66   ( TL 2223 )

Trigonometrický bod ve středních Čechách,                                                        
se zajímavou povrchovou stabilizační značkou … Zdroj: vlastní foto



Další příklad označování povrchových 
stabilizačních značek bodů ČSTS

Bod ČSTS   č. 9  ( TL 0924 )   Kozí hřbety III.   ...  1421,91 m

Velmi častý způsob označení:   rok zřízení bodu  ( 1935 ) Zdroj: vlastní foto



Další příklad označování 
povrchových 
stabilizačních značek 
bodů ČSTS ...

Pravděpodobně bývalé centrum, 
nyní excentrické stanovisko ES1  
k bodu ČSTS   č. 27  ( TL 4019 )   
u Hořic na Šumavě.

Zdroj:
vlastní archív autora 
( fotografie ze srpna r. 1981 )
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Zajímavosti                            
z budování naší ČSTS 

Bod  č. 9  ( TL 4019 )                     

U Zavadilky

… byl zřízen patrně v prvých 
letech nově vzniklé ČSR.

V té době se ještě používala  
jako druhá podzemní značka : 
uražené hrdlo láhve, vsazené                            
na dně vykopané jámy                     
do sypké zeminy                         
smíchané s trochou cementu.

Jakou kapalinu obsahovala láhev                          
před vstupem do nesmrtelnosti ?                        
To geodetické údaje nesdělují …

Zdroj: http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

GEODÉZIE

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx


Zajímavosti                            
z budování naší ČSTS 

Bod č. 9 ( TL 4019 )   U Zavadilky

V 60. letech 20. století začalo na bodech 
vyššího řádu zřizování orientačních bodů.

Dřevěné měřické věže chátraly,                 
hrozila ztráta využitelnosti u řady bodů.

Dvojici bodů  OB1, OB2  vidíme i zde. 
Jejich orientace byly určovány tam,                  
kde to ještě bylo možné, z okolních TB. 
Kde to již nešlo ( spadlé věže, zarostlé 
průseky v lesích ), byly určovány 
astronomicky, měřením na Polárku ( αUMi ).

V 70. letech byly světelnými dálkoměry 
zpřesňovány délky na  OB1, OB2                        
a vypočteny jejich souřadnice a výšky.  

Později byla většina z nich přeřazena                 
do kategorie zhušťovacích bodů.
Tady zůstaly, jako svědectví zašlých časů.

Zdroj:   http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx
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České Budějovice, 14.1.2016

Bod ČSTS  č. 29                   
( TL 2622 )

poblíž vrcholu               
nejvyšší hory Moravy : 

Praděd   ( 1487,31 m )

Osazeny
dvě ochranné kovové tyče 
s výstražnými tabulkami.

Bod leží mezi nimi …

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Na vrcholu Pradědu 

byl postaven
v letech 1968 - 1983
162 m vysoký
televizní vysílač                                
s rozhlednou.

Jeho horní plošina
je nejvyšším
( byť umělým )
bodem České republiky …

Zdroj: vlastní foto
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České Budějovice, 14.1.2016

Body ČSTS v lesích …

č. 65   Na stráňkách              
( TL 2223 )

Pro snadnější vyhledání                   
se používal 
tzv.  ochranný kopec  ( OK )
vybudovaný                                           
z místního materiálu.

Uvidíme, že ochranný kopec          
se zakresloval do místopisu.
( GÚ jsou na další stránce … )

Zdroj: vlastní foto



České Budějovice, 14.1.2016

Body ČSTS v lesích …

č. 65   Na stráňkách              
( TL 2223 )

R. 1965 byl zřízen orientační bod OB3, 
ve vzdálenosti cca 76 m od bodu … 

Tady byl určen geodeticky, změřením 
vodorovného úhlu od původního OS     
na 4,5 km vzdálený kostel.

Když už nebylo možno geodeticky              
( měřické věže zchátraly, průseky 
zarůstaly ), bylo pro určení OB3 
povoleno  změření astronomické 

orientace na Slunce ( přesnost 20 ˝ ! ).

Nejen proto mají být OS na OB3                           
uváděny na celé vteřiny …

Zdroj:   http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx
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České Budějovice, 14.1.2016

Body ČSTS v lesích …

č. 65   Na stráňkách              
( TL 2223 )

Protože OB3 leží u cesty,             
byla zde osazena ochranná tyč             
s výstražnou tabulkou.

Barva nátěru ochranných tyčí  
u přidružených bodů  černá .

Hrany kamenných mezníků 
přidružených bodů se natíraly 
bílou barvou .

Zdroj: vlastní foto
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14.1.2016

Zdroj:

Nevosád, Z. 
Základní 
souřadnicové 
výpočty                  
v geodézii,               
II. díl. 
Aplikace 
metody 
nejmenších 
čtverců.                           
Brno:                  
VAAZ 1974.     
Str. 38
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České Budějovice, 14.1.2016

Zdroj:

Nevosád, Z.
Základní souřadnicové výpočty 
v geodézii, II. díl. 
Aplikace metody
nejmenších čtverců.                           
Brno: VAAZ 1974.
Str. 40
________________________

Uhádnete název, který se používal
pro takovouto jednoduchou
tesařskou stavbu
nad trigonometrickým bodem ?

(      )
… krásné české mnohovýznamové 
podstatné jméno  „ na čtyři “ :  . . . .



České Budějovice, 14.1.2016

Stav v okolí bodu

ČSTS   č. 13  Odměny 
( TL 4006 ) 

Tento trigonometrický bod je mimořádně cenný                     
z historického hlediska. Je severozápadním koncem 
geodetické základny České Budějovice.

Naštěstí má podzemní značky dost hluboko ...

Snímky pro účely této prezentace poskytla                             
Ing. Veronika Jirkovská  
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České Budějovice, 14.1.2016

Mohla snad taková výzva zůstat geodeticky nevyužita ?
Ukážeme si dva významné trvale signalizované trigonometrické body,                        
které zná každý obyvatel Českobudějovicka …

Zdroj: vlastní foto

Turistům v Hosíně u kostela se sděluje :



Zdroj: http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx

Bod ČSTS   č. 26    ( TL 4001 )                        

Hosín , kostel     vlastní foto

http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx
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Zdroj: vlastní foto

České Budějovice, 14.1.2016

Nejbližší 
trigonometrický bod,                    
častý počáteční směr  
pro školní měření …

č. 12   ( TL 4002 )

Černá věž
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České Budějovice,  14.1.2016

Děkuji Vám za pozornost.

karel.hes@gmail.com

mailto:karel.hes@gmail.com

