
GEODÉZIE

Co je vlastně geodézie ?
…… „Doslovný význam řeckého slova GEODESIE je „dělení půdy, země“. 
Geodesie se zabývá měřením, výpočtem a zobrazením částí povrchu 
zemského, určením tvaru a velikosti země. Základní úlohou jest zobrazit 
vzájemnou polohu bodů na zeměkouli. To je úloha prostorová. Poloha 
bodů v prostoru by se proto měla vyjadřovat třemi souřadnicemi 
prostorovými (X, Y, v). V geodesii se poloha bodů určí tak, že se promítnou 
na vhodnou plochu zobrazovací a stanoví se pak jejich vzájemná poloha. 
To je měření polohopisné či situační. Kromě toho se určí kolmá odlehlost 
bodů od plochy, na kterou promítáme. To je měření výškové. Provedením 
měření polohopisného a výškového máme určenu polohu každého bodu     
v prostoru.“

HONS, J., ŠIMÁK, B.  Pojďte s námi měřit zeměkouli.                                          
Praha:  Nakladatelství Dr. K. Kolářové, 1942, str. 11
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Zbytek starořímského akvaduktu „Pont du Gard“ u Nimes ( F ), snímek byl převzat z : 

http://pixabay.com/cs/francie-římský-akvadukt-most-166824/

Historie geodézie v návaznosti na stavebnictví, 
základní pojmy, názvosloví a jednotky v geodézii
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Historie geodézie v návaznosti na stavebnictví, 
základní pojmy, názvosloví a jednotky v geodézii

Zachované památky starověkého stavitelství ...                                                 
jejich stavitelé se neobešli bez přesného měření a vytyčování.

Pro zájemce ...  časopis  ZEMĚMĚŘIČ , č. 07+08/2013,                                          
str. 21 – 23:  redakční článek  „ Nivelace ve starověku “                                                                       
( www.zememeric.cz ) 

Pont du Gard ... část starořímského akvaduktu z 1. stol. p. n. l., přiváděl vodu do Nimes (jižní Francie).                   
Byl dlouhý 50 km, převýšení pouhých 17 m ( ! ), 35 km jeho délky tvořily tunely a arkády,                                                               
most Pont du Gard: 49 m vysoký, 274 m dlouhý, na jeho stavbu bylo spotřebováno 50 tis. tun kamene.  
Je v seznamu kulturního dědictví UNESCO. 



Historie geodézie v návaznosti na stavebnictví, 
základní pojmy, názvosloví a jednotky v geodézii

� Zeměměřictví ve starém Egyptě a Přední Asii: zavlažování a zátopy        
na Nilu, pravý úhel – provaz 12 dílů na 5-4-3, pyramidy – vodorovnost 
odchylka 12 mm na 920 m !!, rozměry kolečkem (π), daně …

� Řecké zeměměřictví – hornatá země, drobné státy …. Tháles                     
(624-543 př.n.l.), Pythagoras: geometrie, kulatost Země: Platon ... 
Přesvědčivé důkazy podal až Aristoteles (poznatky řeckých mořeplavců, 
stín Země vržený na Měsíc při jeho zatmění), 

� Římské zeměměřictví – zeměměřiči součástí armády,                                          
silnice, cesty, viadukty, akvadukty, mapy, plány měst, pevnosti, hraniční 
mezníky ….

� Geodézie ve středověku – počátky v roce 1250 – pozemkové daně, 
písemná přiznání vrchnosti, popisný katastr (Anglie, …)

� Geodézie v novověku: mořeplavectví, kolonie, nové světy, mapy,…
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Od Berní ruly po Katastr nemovitostí ČR : 

� Tereziánský katastr – 1756 (první katastr v českých zemích, 
který zahrnoval veškerou půdu: šlechty i poddaných)
� Josefský katastr – patent roku 1785, první měření v terénu
� Stabilní katastr – patent Františka I.: 1817, měřítko 1:2880
� Pozemkový katastr – rok 1918, vznik ČSR, reambulace
� Evidence nemovitostí – nově od roku 1964 (EN)
� Současná úprava právních vztahů k nemovitostem –
Katastr nemovitostí, SPI, SGI, Listy vlastnictví, ISKN (nahlížení)



Látka této kapitoly:
HÁNEK, P. et al. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007.
Strany: 4-10, 44, 51, 84

Tvar a rozměry zemského tělesa, náhradní plochy:

Geoid … těleso tvořené nulovou hladinovou plochou o stejném tíhovém 
potenciálu. Je tvarově složitý, proto nevhodný pro matematické výpočty.

Rotační elipsoid … matematická plocha, která svým tvarem a rozměry 
vystihuje geoid. Střed elipsoidu je totožný s hmotným středem Země, 
jeho malá osa je totožná s osou otáčení Země.

Referenční elipsoid … nahrazuje tvar zemského tělesa pro výpočetní 
práce při budování geodetických základů a pro zobrazení Země              
v mapách. Každý novější elipsoid je dokonalejší, protože byl vypočten     
z většího množství dat.                                                                            
Pro ČR mají hlavní význam: Besselův, Krasovského, WGS 84, GRS 80.
Poloosa ve směru osy rotace je kratší o cca 21 km ( o pouhá 0,3 % ) ... 

Referenční koule … jednodušší plocha, pro celou řadu úloh vyhovuje. 
Pro redukce délek, apod., poloměr náhradní koule: 6371 km.



Kartografická zobrazení … z referenčního elipsoidu nebo z referenční 
koule se mapy pořídí jejich zobrazením pomocí plochy rozvinutelné       
do roviny: plášť válce (Gauss-Krügerovo zobrazení), plášť kužele 
(Křovákovo zobrazení).

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

Plán … zanedbává zakřivení Země, lze do poloměru 7 km.

Náhrada sférické plochy rovinou v okolí měřického stanoviska 
… str. 8 – 9 .

Měření, mapování … existující realitu (předměty, jejich vzájemné 
vztahy) poznáváme (zjišťujeme) měřením, mapováním, …  sběr dat .

Interpretace v digitální podobě (souřadnice, výšky, DKM), nebo graficky     
v menším měřítku, než je skutečnost (mapa, plán).

Generalizace … zevšeobecňování, zachování podstatného odloučením 
méně významných podrobností.



Látka této kapitoly:
HÁNEK, P. et al. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007.
Strany: 4-10, 44, 51, 84

Vytyčování … vynesení známých matematických vztahů
(např. projekt  budoucí výstavby) do terénu, v měřítku 1:1.

Vytyčení hranice pozemku … vytyčení vlastnických hranic v lánech 
scelených při kolektivizaci zemědělství, vytyčení stavebního pozemku.

Vytyčení prostorové polohy stavby, podrobné vytyčení stavby.

Měřené hodnoty: vodorovné úhly, svislé úhly, šikmé délky, 
převýšení, čas, teplota vzduchu, atmosférický tlak, … 

Používané jednotky – délkové, úhlové, … , v soustavě SI.

Jednotky SI:     http://www.converter.cz/jednotky.htm

Zkratka SI:  Système International d̍ Unités
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Látka této kapitoly:
HÁNEK, P. et al. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007.
Strany: 4-10, 44, 51, 84

Zavedení metru jako zákonné jednotky pro měření délek
na území dnešní ČR:     1. 1. 1876

Historické délkové a plošné jednotky …  měřítko starých 
katastrálních map 1:2880 … jedno katastrální jitro se zobrazovalo v mapě 
jako čtverec o straně jednoho vídeňského palce.
1 vídeňský sáh = 1,896 48  metru.
Katastrální jitro: čtverec 40 x 40 sáhů,
1 vídeňský sáh = 6 stop,
1 stopa = 12 vídeňských palců,

40 x 6 x 12 = 2880
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Látka této kapitoly:
HÁNEK, P. et al. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007.
Strany: 4-10, 44, 51, 84

Úhlové jednotky … šedesátinná soustava, setinná soustava.

Šedesátinná … plný kruh  = 360º,     1º = 60' = 3600" .

Setinná … kruh  = 400 gon,   úhlová hodnota je desetinné číslo. 
Přinesla významné zjednodušení početních úkonů s úhly.

Oblouková úhlová míra … plný kruh  = 2 π radiánů.
Používá se pro výpočty,
např. při přípravě vytyčování kružnicových oblouků.
V obloukové míře pracují matematické programy …
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Geodetické referenční systémy :

Látka této části:

HÁNEK, P. et al. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007.
Strany: 6 – 7

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., kterým se stanoví geodetické 
referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém 
území ČR a zásady jejich používání
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Souřadnicové systémy …
Pro mapování na našem území bylo postupně použito 
následujících souřadnicových systémů :

Souřadnicové systémy stabilního katastru

V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno   
v měřítku 1:2880 na základě vybudované trigonometrické 
sítě ( katastrální triangulace 1821 – 1864 ).
Osa válce ležela v rovině rovníku a válec se dotýkal 
základního poledníku. Obraz určeného poledníku se zvolil     
za osu X, jejíž kladná větev směřovala k jihu.
Kladná větev osy Y směřovala na západ. 



Souřadnicové systémy stabilního katastru :                           

Gusterberg

Svatý Štěpán
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Souřadnicový systém                                                         
Jednotné trigonometrické sítě katastrální

S-JTSK je definován:

Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel,

Křovákovým zobrazením … (podvojné konformní                            
kuželové zobrazení v obecné poloze),

převzatými prvky sítě vojenské triangulace                                                 
(orientací, rozměrem, i polohou na elipsoidu),

Jednotnou trigonometrickou sítí katastrální.

Křovákovo zobrazení
bylo zvoleno pro celý nový stát   ( ČSR ).

Navrhl: Ing. Josef Křovák … roku 1922.



Souřadnicový systém  S-JTSK 



Umístění bývalé ČSR v souřadnicovém systému JTSK :



Soustava pravoúhlých rovinných souřadnic  S-JTSK :

� Kladná poloosa X  směřuje k jihu

� Kladná poloosa Y  směřuje na západ

� Celé území České republiky leží v  I. kvadrantu

� Souřadnice Y má rozsah cca   430 000 – 900 000 m

� Souřadnice X ….  950 000 – 1 230 000 m 

� Je zvykem uvádět nejprve souřadnici Y, pak X

GEODÉZIE
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Systém S-JTSK/95    (pracovní název) – ne nový systém,   
ale pouze zpřesněný systém S-JTSK :

� Zavádí geocentrický souřadnicový systém – umožňuje                                  
nasazení techniky GNSS,

� Z geocentrických souřadnic ( X,Y,Z ) resp. ( B , L , H ) jednoznačně 
definuje rovinné geodetické souřadnice odpovídajících bodů                 
v „ Křovákově zobrazení “, což umožňuje                                               
provádět klasická geodetická měření,

� Umožňuje využití stávajících grafických podkladů vyhotovených          
v S-JTSK od měřítka 1 : 1 000 směrem k menším měřítkům –
je tedy vhodný pro přesné technické a katastrální měřické práce,                            
i pro budování GIS.
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Jako doplnění - starší vojenské mapy ….
Souřadnicový systém   S-1942

� Souřadnicový systém S-42 používá                             
Krasovského elipsoid s referenčním bodem Pulkovo. 
� Souřadnice bodů jsou vyjádřené v 6° pásech                
Gaussova zobrazení. 
� Geodetickým základem je Astronomicko-geodetická síť  
( AGS ), která byla vyrovnána v mezinárodním spojení      
a do ní byla transformovaná                                                    
Jednotná trigonometrická síť katastrální.



Kapitola 3: 

•Geodetické základy, přesnosti, normy a předpisy 
(legislativa)

•Souřadnicové systémy v geodézii – polohové, 
výškové
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Souřadnicový systém WGS 84

Moderní geocentrický souřadnicový systém,
původně budovaný pro vojenské použití                                                
( USA a některé  státy NATO ).

Referenční plochou …  elipsoid   WGS 84                                       
( World Geodetic Systém ).

Počátek systému v hmotném středu Země                                  
s přesností cca 2 m,   ( geocentrický systém ).

Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce 1984.

Osy X a Y leží v rovině rovníku. 





Kartografické zobrazení                                                                    
pro vojenské mapy států NATO:

UTM ( Universal Transverse Mercator Projektion ). 

Zobrazení povrchu Země je svojí podstatou velmi podobné S-42:              
z elipsoidu  WGS 84 , též šestistupňové pásy, konformní,               
ale bez polárních oblastí.

Rovinné souřadnicové osy definovány stejně jako v S-42,                  
rozdíl  je v symbolice ( názvu ) těchto os:
na sever … osa  N ( North ),
na východ … osa  E ( East ).

Obě polární oblasti jsou zobrazeny systémem UPS …                              
na zobrazovací rovinu, která se dotýká elipsoidu v pólu,                            
zobrazovací rovina je kolmá k ose rotace Země
( azimutální zobrazení v normální poloze ).
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Současnost …   Aktivní polohové systémy:

Program prostorového referenčního rámce.
Tuto aktivitu má v působnosti ČÚZK
( Český úřad zeměměřický a katastrální ).

Byla vybudována síť permanentních stanic na území ČR         
pro aplikaci metody DGNSS (diferenční GNSS) :  CZEPOS .

Všestranné využití globálního referenčního systému                 
k přesnému určování polohy pro geodetické i navigační účely.
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Princip virtuální referenční stanice 


