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PŘEDMLUVA 

 

 
Skripta Vybrané kapitoly z kartografie a topografie pro zdravotnické 

záchranáře jsou určena pro potřeby studentů bakalářského studijního programu 
specializace ve zdravotnictví, obor „Zdravotnický záchranář“ a „Vojenský zdravotnický 
záchranář“. Vyuţitelná jsou pro potřeby prezenčního magisterského studia vojenského 
všeobecného lékařství, vojenského zubního lékařství, vojenské farmacie a rovněţ 
pro potřeby ve specializovaných a odborných kurzech probíhajících na Fakultě 
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde je ve studijním programu zařazena 
problematika kartografie a topografie.  

 
Skripta jsou zpracována z důvodu poskytnutí ucelenějšího pohledu na teorii 

kartografie, topografie a WGS 84, kde oblast zdravotnického zabezpečení se stala 
jednou z jejích součástí. Obdobný studijní materiál pro potřeby samostatné přípravy 
studentů u Fakulty vojenského zdravotnictví doposud není k dispozici.   

 
Vychází z dostupných publikací NATO, interních normativních aktů 

a koncepčních dokumentů AČR. Zapracovány jsou rovněţ informace zveřejněné 
v odborných periodikách, internetu a dalších pracech. Při zpracování byla respektována 
příslušná ustanovení zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. 

 
Současná mezinárodní situace ve světě a úkoly AČR při participaci plnění úkolů 

v rámci Severoatlantické aliance, zejména v bojových i mírových operacích (např. Irák, 
Afghánistán a další), vyţadují u všech příslušníků, seznámit se, s problematikou v dané 
oblasti.  
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1. KARTOGRAFIE (NAUKA O MAPÁCH) 

 

1.1. Úvod 

 
Kartografie je vědní obor i technická disciplína mající svůj předmět zkoumání, 

odbornou terminologii, vlastní formální jazyk pro popis teoretických i praktických 
aspektů a matematicky podloţené teorie a zákonitosti. Výsledkem práce kartografů 
jsou kartografická díla. Nejčastěji se jedná o mapy. Kartografická díla, jak v klasické 
podobě analogových map či v jejich digitální podobě realizované pomocí výpočetní 
techniky jsou součástí ţivota, práce a rozvoje společnosti. Jsou nepostradatelným 
zdrojem poznání a zkoumání skutečnosti, která nás obklopuje. Jsou téţ významným 
a nezastupitelným nástrojem či pomocníkem při poznávání této skutečnosti. V 
odborné literatuře lze nalézt řadu definic kartografie.  

Jednou z mnoha je definice OSN - Kartografie je věda o sestavování map 
všeho druhu a zahrnuje veškeré operace od počátečního vyměřování aţ po vydání 
hotové produkce (United Nations, Department of Social Affairs, 1949). Z této definice 
jsou naprosto zřejmé nesčetné vazby kartografie na celou řadu vědních i technických 
disciplín. 
 
K těm nejdůležitějším patří zejména: 
 
• geografie: důleţitý obor kartografie. Slouţí k základnímu naplnění obsahu mapy, s 

kartografií je svázána především v oblasti map středních a malých 
měřítek při zobrazování velkých územních celků; 

• geodézie: dala kartografii přesné polohopisné a výškopisné základy, metody vyšší 
geodézie poskytly údaje o tvaru a rozměrech Země. Geodézie ovlivnila 
kartografii především v oblasti podrobných mapování slouţících účelům 
daňovým (katastrální, pozemkové mapy), vojenským (topografické 
mapy), technickým (podklady pro projektování), aj.; 

• mapování: tvoří rozhraní mezi geodézií a kartografií. Mapováním rozumíme soubor  
činností (šetření, měření, výpočty, zobrazování) konaných za účelem 
vzniku tzv. původní mapy, tj. mapy vzniklé především na základě 
přímého měření v terénu. Do mapování patří i fotogrammetrie, kde je 
přímé měření v terénu nahrazeno snímkováním zemského povrchu 
(pozemní a letecká fotogrammetrie); 

• dálkový průzkum Země (DPZ): moderní metoda sběru dat pro tvorbu tématických i 
obecně zeměpisných map středních a malých měřítek. DPZ patří v 
současné době mezi nejvýznamnější moderní metody sběru a 
presentace dat v kartografii, přičemţ vazby mezi těmito obory se 
neustále prohlubují; 

• geoinformační systémy: aplikovaná informatika zaměřená na sběr, ukládání, 
aktualizaci a vyhodnocování prostorových informací, zpravidla 
tabulkovou a kartografickou formou. Cílem není pouhá presentace 
uloţených dat, ale především jejich analytické vyhodnocení pro 
nejrůznější aplikační účely a překrytů různých liniových i plošných 
prvků, výběr objektů leţících v určité vzdálenosti od osy zájmového 
liniového prvku, či v určité ploše aj.  
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Pokud bychom do předchozího zahrnuli i uţivatelskou sféru, tj. obory pracující  
s mapami, vyuţívajícími jejich obsah ať jiţ v klasické analogové nebo moderní 
„digitální“ formě, potom lze potvrdit, ţe kartografie se dostává do styku prakticky se 
všemi obory lidské činnosti. Z těch nejvýznamnějších jmenujme zejména vojenství s 
jeho tradičním zájmem zobrazení reliéfu, státní správu všech stupňů s poţadavky na 
obsahové prvky map umoţňující řízení, resortní organizace vyţadující, aby mapy 
plnily roli grafického pasportu zájmových objektů. Stranou nelze ponechat ani účely 
pedagogické, vyuţívající map k výukovým účelům pro poznávání reality a 
samozřejmě individuální uţivatele map, kteří je potřebují pro účely orientační, 
cestovatelské, sportovní, aj. Mezi nejposlednější vývojové trendy kartografie patří 
tvorba mapových děl přesahujících hranice jednotlivých států, kde se s úspěchem 
vyuţívají metody dálkového průzkumu Země (kosmické snímkování). Kartografická 
díla se tak stávají součástí mezinárodní výměny informací. 
 

Vývojový proces kartografie je dlouhodobý. Umění kresby map a plánů patří k 
nejstarším činnostem lidstva. Z historického hlediska byla kartografie vţdy 
ovlivňována technickými, ekonomickými i ideologickými aspekty prostředí, ve kterém 
se rozvíjela. Zpočátku zachycovaly mapy především poznanou geografickou realitu, 
sídelní jednotky a správní poměry. Kartografie slouţila především jako praktická 
metoda fyzické geografie. Zhruba do konce 19. století bylo úkolem kartografie 
vyhotovovat námořní, topografické a zeměpisné mapy, slouţící účelům objevných 
cest a vojenství. S postupem rozvoje vědy a techniky se stával mapový obraz nejen 
podrobnějším, ale i polohově přesnějším. Mapy přestávaly být vyuţívány pouze pro 
účely orientační a vojenské, ale ve stále vzrůstající míře počínaly slouţit 
industrializaci společnosti, stávaly se hybnou silou společenského pokroku. 

  Výrazný zlom do formování vědecké discipliny kartografie přinesly postupy 
matematické kartografie, potřebné pro zobrazování zakřivené zemské sféry do roviny 
mapy. Pojem vědecké kartografie razil jako první německý kartograf ECKERT, který 
roku 1921 rozdělil kartografii na vědeckou a praktickou. 

 Současná kartografická díla, tj. jednotlivé mapy, mapové soubory, státní 
mapová díla, atlasy a případně i glóby, jsou ve své převaţující míře přesnými, 
technicky a esteticky dokonalými výrobky, bez kterých by se moderní společnost 
neobešla. Nezastupitelnou úlohu mají výsledky práce geodetů a kartografů při tvorbě 
a údrţbě státních mapových děl, kde se jedná o mapy katastrální a topografické. 

Úspěšně se rozvíjí oblast vědeckého hodnocení potenciálu krajiny, 
modelování a následného studia sloţitých procesů, odehrávajících se v prostoru. 
Velmi rychle se rozvíjí oblast digitální kartografie, která přenáší mapový obraz do 
počítačového prostředí a dává metody jeho vyuţívání v rámci geografických analýz.  

Digitální mapy přitom přestávají být doménou geodetů, kartografů a geografů, 
ale díky rozsáhlému a sloţitému, leč uţivatelsky příjemnému softwarovému 
zabezpečení, se stávají pracovním nástrojem projektantů, územních plánovačů, 
architektů a pracovníků řady dalších profesí, které potřebují lokalizovat svá data v 
prostoru a kartograficky je znázorňovat. Digitální kartografie se stává věcí veřejnou, 
kde však základní znalosti teorie jazyka mapy a procesu vzniku mapového obrazu a 
jeho vlastností jsou nutnou podmínkou. 

 Je moţno konstatovat, ţe kartografická produkce kaţdého státu je součástí 
jeho kultury, měřítkem stavu jeho technické a ekonomické vyspělosti. Mapy jsou 
obdobným měřítkem vyspělosti společnosti, jakými jsou díla kniţní, hudební, 
malířská, filmová a divadelní. 
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1.2 Struktura kartografie 

 
Kartografie musí k plnění svých úkolů řešit řadu teoretických, technických a 

dalších pracovních otázek. Hledisek, jak rozčlenit tak poměrně sloţitý vědní obor, 
jakým je kartografie, můţe být celá řada. Klasifikačním kritériem jednotlivých částí 
kartografie jsou například jednotlivé disciplíny, které se během vývoje v rámci 
kartografie formovaly jako relativně ucelené oblasti. 
 
Klasické členění lze charakterizovat například takto: 
 
• nauka o mapách: téţ označovaná jako všeobecná kartografie, zahrnuje 

povšechné studium map, základní uţivatelské úlohy, výklad mapové 
symboliky, způsoby třídění map, dokumentaci a také historii kartografie; 

 
• matematická kartografie: která na podkladě matematicky formulované teorie 

kartografického zobrazování referenční plochy Země (elipsoid, koule) 
do referenční plochy mapy (rovina), vymezuje a vysvětluje vlastnosti 
jednotlivých druhů zobrazení (tvar geografické sítě, průběh zkreslení 
délek, úhlů a ploch v obrazu mapy); 

 
• kartografická tvorba: zabývající se vlastní kartografickou činností, tj. 

sestavováním mapového obrazu, kde klíčovými otázkami jsou výběr 
obsahových prvků mapy, návrh jejich grafického zobrazení pomocí 
jazyka mapy, generalizaci mapového obrazu a jeho výsledné 
vykreslení; 

 
• kartografická polygrafie a reprodukce: soubor technických úkonů, potřebných 

pro polygrafické zpracování mapy, tj. její vytištění; 
 
• kartometrie a morfometrie: měření na mapách a určování morfometrických 

charakteristik reliéfu, jedná se o opačný postup oproti vzniku mapy, kdy 
naměřené veličiny (délky, plochy, úhly, výšky, aj.) určované z mapy jsou 
odhadem údajů platných v realitě. 

 
 

1.2.1. Mapová díla na území České republiky 

 
Naše historické země, tj. Čechy a Morava, byly poprvé schematicky 

zakresleny společně s ostatními zeměmi Evropy na mapě Ptolemaiově ve 2. století. 
n.l. Nejstarší dochovanou mapu Čech sestavil v r. 1518 mladoboleslavský lékař 
Mikuláš Klaudyán. Mapa je orientovaná k jihu a má bohatou mimorámovou výzdobu. 
Zachoval se pouze jediný výtisk, který je uloţen v litoměřickém archívu. První mapa 
Moravy pochází z r. 1569 a jejím autorem je matematik, astronom a lékař Pavel 
Fabricius viz obr. č.1. 

 
Měřítko mapy je přibliţně 1 : 288 000, mapa je jiţ vybavena zeměpisnou sítí. 

Dalším významným kartografickým dílem je mapa Moravy J. A. Komenského z r. 
1627, která byla vyhotovena na podkladě mapy Fabriciovy a vlastních cest autora. 
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 Mapa obsahuje podrobnou síť vodních toků a terén vyznačený tzv. 
„kopečkovou metodou“. Měřítko mapy je 1 : 470 000. První mapu Slezska vyhotovil v 
r. 1561 Martin Helwig, mapa je čtyřlistá a byla ještě tištěna z dřevorytu. 
 

 
 
Obr. 1: Fabriciova mapa Moravy 

 
První souvislé mapování provedl Jan Kryštof Müller, který byl vojenským 

inţenýrem. V letech 1708-1720 mapoval Uhry (včetně území Slovenska) v měřítku   
1 : 550 000, Moravu v měřítku 1 : 180 000 a Čechy v měřítku 1 : 132 000. Mapa 
Čech byla zobrazena na 25 mapových listech, jejichţ mědirytinové desky jsou 
archivovány v Národním technickém muzeu v Praze. Po Müllerově smrti dokončil 
mapování jeho ţák J. W. Wieland zmapováním Slezska v měřítku 1 : 100 000 aţ      
1 : 150 000. 
 

První vojenské mapování území bývalého Rakousko-Uherska v jednotném 
měřítku 1 : 28 800 (tzv. josefínské) proběhlo v letech 1764-1768. Ve stejném měřítku 
se uskutečnilo v období 1810-1860 druhé vojenské mapování, na které navázalo v 
letech 1877-1884 třetí vojenské mapování, v měřítku 1 : 25 000. Z těchto map byly 

odvozeny speciální mapy v měřítku 1 : 75 000, opatřené šrafami a generální mapy    
1 : 200 000, které po r. 1918 převzal československý stát.  

 
V letech 1923-1933 proběhlo na našem státním území prozatímní vojenské 

mapování v měřítku 1 : 20 000 a 1 : 10 000 a v letech 1934-1938 definitivní vojenské 
mapování. V padesátých letech vzhledem k začlenění Československa do 
Varšavského paktu dochází ke vzniku mezinárodního mapového díla jednotné 
koncepce. První mapovací práce tohoto druhu byly provedeny v letech 1953-1957 v 
měřítku 1 : 25 000. Odvozená byla měřítka 1 : 50 000 (TM 50), 1 : 100 000 (TM 100) 
a 1 : 500 000 (TM 500). Toto mapové dílo je ještě stále aktuální a je předmětem 
pravidelné obnovy.  

 
Jako kartografický základ bylo pouţito příčně válcové konformní Gauss-

Krügerovo zobrazení poledníkových pásů. Referenční plochou je elipsoid 
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Krasovského. Rovinný souřadnicový systém pravoúhlých geodetických souřadnic je 
označován zkratkou „S-42“ (systém 42). Výšky jsou vztaţeny k hladině Baltského 
moře.  

1.2.2. Mapa a její obsahové prvky 

 
Bohatý a různorodý obsah map je třeba systematicky roztřídit. V mapování je 

moţnost rozčlenit obsah mapy na polohopis, výškopis a popis. Toto členění je 
výhodné z hlediska mapovacího postupu. V kartografii členíme prvky podle jejich 
původu, charakteru a významu.  
 

V mapě rozlišujeme: 
 

 prvky matematické, které tvoří konstrukční základ mapy.  
Jsou to: 

o konkrétní kartografická zobrazení;  
o geodetické podklady;  
o zeměpisná či souřadnicová síť;  
o mapový rám a měřítko mapy;  
o u map velkých a středních měřítek, pak i síť pevných bodů 

polohových a výškových. 
 

 prvky fyzickogeografické (přírodovědné), k nimţ patří vodstvo, reliéf 
zemského povrchu, porosty a vše ostatní, co je dáno samostatným vznikem 
a vývojem Země; 

 

 prvky sociálně ekonomické (společensko vědní), tj. sídla, dopravní sítě 
(silnice, 

ţeleznice), průmyslové a zemědělské stavby, politicko-administrativní dělení a  
další prvky vzniklé činnosti lidí, 

 

 prvky doplňkové a pomocné, tj. především geografické názvosloví, různé 
vysvětlivky, mimorámové údaje, tabulky, grafy a vše ostatní, co vhodně 
doplňuje obsah mapy a usnadňuje její vyuţití. 

 
Mapám, které obsahují výše uvedené prvky ve vzájemně vyváţeném rozsahu, 

říkáme mapy všeobecně zeměpisné.  
 
Mapy obsahující ještě další speciální (tématické) prvky a mapy, na nichţ jsou 

některé vybrané prvky všeobecně zeměpisných map zdůrazněny, označujeme jako 
tematické. 
 

1.2.3. Třídění map 

 
Velké mnoţství různých druhů map současnosti si vyţaduje přijmout určité 

zásady pro jejich třídění a to je moţno provádět podle různých hledisek a kritérií.  
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Mapy se třídí na základě určitých smluvených kritérií:  

 

Podle obsahu: 

 topografické mapy; 
 tematické mapy. 

Podle zobrazeného území 

 astronomické mapy (mapy hvězdné oblohy a jiných vesmírných těles) 
 mapy Země 

o mapy celé Země (planisféry); 
o mapy polokoulí (planiglóby); 
o mapy kontinentů a oceánů; 
o mapy států; 
o mapy menších územních jednotek; 
o mapy měst. 

Podle účelu:  

 mapy školní;  
 mapy pro veřejnost; 
 mapy vědecké; 
 mapy vojenské;  
 a další ...  

Podle měřítka: 

 mapy velkého měřítka;  
 mapy středního měřítka;  
 mapy malého měřítka.  

Členění map dle měřítka je různé u geodetů a kartografů. 

Členění map dle měřítka (geodetové): 

 mapy velkého měřítka - > 1 : 5 000 (popř. 1 : 10 000); 
 mapy středního měřítka – 1 : 10 000 aţ 1 : 200 000; 
 mapy malého měřítka – > 1 : 200 000. 

Členění map dle měřítka (geografové): 

 mapy velkého měřítka – > 1 : 200 000; 
 mapy středního měřítka – 1 : 200 000 aţ 1 : 1 000 000; 
 mapy malého měřítka – < 1 : 1 000 000. 

Měřítko mapy udává poměr mezi délkou změřenou na mapě a vzdáleností  
mezi totoţnými body v přírodě. Měřítko 1 : 25 000 tedy znamená, že délce 1  
cm na mapě odpovídá 25 000 cm (tj. 250 m) ve skutečnosti.  
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Členění podle počtu mapových listů:  

 samostatné mapy; 
 mapová díla; 
 soubory map; 
 atlasy; 
 konvoluty. 

Členění podle formy: 

 kreslené mapy; 
 fotomapy; 
 anaglyfové mapy; 
 digitální mapy. 

Kartografická díla, jak v klasické podobě světa papírových map, či v jejich 
digitální elektronické podobě realizované pomocí výpočetní techniky, jsou součástí 
ţivota, práce i rozvoje společnosti. Jsou nepostradatelným zdrojem poznávání, 
mapování a zkoumání skutečnosti, která nás obklopuje. A jsou téţ významným a 
nezastupitelným nástrojem či pomocníkem při přetváření této skutečnosti. Umění 
kresby map patří mezi nejstarší lidské dovednosti. Mapy jsou pravděpodobně starší 
neţ písmo.  

Současná kartografická díla, jednotlivé mapy, mapové soubory, státní mapová 
díla, atlasy, glóby, jsou v současné době polohově přesnými, technicky a esteticky 
dokonalými produkty, vytvořenými na vědeckém základě. Moderní společnost by se 
bez nich neobešla.  

  Nezastupitelnou úlohu mají mapy téměř ve všech společenských aktivitách. 
Jmenujme např. evidenci a vyuţití půdního fondu, projektování a realizaci náročných 
inţenýrských záměrů, vědecké hodnocení potenciálu krajiny, modelování a řízení 
neobyčejně sloţitých celospolečenských procesů socioekonomické povahy. Tradiční 
funkcí kartografie je zabezpečování map, potřebných pro pedagogické aplikace, 
zaměřené na výuku geografie a historie, důleţité jsou mapy pro upevňování 
obranyschopnosti státu. Ostatně historie vojenských topografických mapování je 
dostatečným důkazem. Opomenout nelze ani tvorbu map pro veřejnost, map 
slouţících účelům turistiky, orientace i sebevzdělávání. Tradiční funkci plní mapy i v 
mezinárodní dopravě a grafické dokumentaci.  

  Jednou z důleţitých úloh kartografie je i její příspěvek k mezinárodní výměně 
informací. Kartografie se zde stává dominantní metodou sběru a vizualizace obsahu 
národních a mezinárodních datových bází geografických informačních systémů. Jak 
klasická kartografie, zaměřená na tradiční papírové mapy, tak i kartografie digitální, 
zabývající se vytvářením tematických vrstev prostorových počítačových databází, 
tvoří účinný metodický nástroj poznávání a řízení geografického prostředí, ve kterém 
se odehrávají sloţité celospolečenské procesy, ovlivňující zásadním způsobem naše 
osudy.  
 

Dílčí závěr 
 

Cílem tohoto učebního textu je podat základní informace nezbytné pro 
pochopení problematiky a poznání smyslu kartografie a geografie včetně možnosti 
jejího uplatnění, jak pro příslušníky AČR, tak širší spektrum populace. 
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1.3 Základní kartografické pojmy 

1.3.1 Tvar a rozměry Země 

 

Zemský fyzický povrch má velmi nepravidelný tvar, který vznikl geologickým 
vývojem Země, vulkanickou činností, erozními a dalšími vlivy. Na Zemi působí 
přitaţlivé síly Měsíce a Slunce i odstředivé síly, vznikající její rotací kolem vlastní osy 
a kolem Slunce. Výsledkem těchto sil je zemská tíţe (gravitace), která na různých 
místech má různý směr a velikost. Směr tíţe nazýváme tíţnicí. Plocha, která je v 
kaţdém bodě zemského povrchu kolmá na směr tíţe, se nazývá hladinová plocha. 
Za základní hladinovou plochu se volí ta, která prochází nulovým výškovým bodem 
klidné mořské hladiny zvoleného moře. K ní se redukují většinou všechna měření na 
zemském povrchu. Tato plocha se nazývá geoid. Geoid je plochou velmi 

nepravidelnou a z tohoto důvodu matematicky těţko definovatelnou. Svým tvarem se 
mu však blíţí rotační elipsoid. Elipsoid, který pouţíváme pro nahrazení geoidu, se 
musí co nejlépe přimykat k jeho ploše, takový elipsoid nazýváme referenčním 
elipsoidem. Jeho osu volíme vţdy rovnoběţnou, popř. totoţnou s osou zemské 

rotace. Referenční elipsoid je určen hlavními parametry, a to velkou poloosou a a 
malou poloosou b. 
 

1.3.2. Souřadnicové soustavy 

 
Kaţdý bod na zemském povrchu lze definovat zeměpisnými souřadnicemi, a 

to zeměpisnou šířkou, kterou značíme ϕ, a zeměpisnou délkou, kterou značíme λ.  

 

1.3.3  Zeměpisné souřadnice 

 
Základní úlohou kartografie je jednoznačné a přesné vyjádření objektu v 

mapě. K tomu je potřeba mít vhodnou souřadnicovou sít. V geografii a kartografii se 
pouţívá zeměpisná sít, v níţ je poloha bodu určena dvěma souřadnicemi – 
zeměpisnou šířkou (řecké písmeno fí, latitude, Lat, š) a zeměpisnou délkou 
(lambda, longitude, Long, d). 
 

Zeměpisná délka je úhel dvou polorovin, vycházejících ze zemské osy, kde 

jedna z polorovin prochází bodem zvoleným za základní a druhá určovaným bodem. 
 

Zeměpisná šířka je úhel mezi rovinou rovníku a normálou v určovaném bodě. 
Zeměpisné souřadnice bodu se určují měřením pomocí globálních navigačních 
satelitních systému (GNSS). Hodnoty se měří a uvádí ve stupních (°), minutách (’) 
a vteřinách (”). Platí ţe 1° = 60' a 1' = 60", pro lepší zapamatování to lze přirovnat k 

hodině, minutám a vteřinám.  
Průsečnice zemského povrchu a polorovin vycházejících ze zemské osy 

(spojnice bodu stejné zeměpisné délky) se nazývají poledníky (meridiány). Na 
elipsoidu mají tvar poloviční elipsy, na kouli poloviny hlavních kruţnic. Poledníky se 
stýkají v zemských pólech, a číslují se kladně od 0° do 180° na východ a záporné 
od 0° do 180 na západ od počátečního poledníku, kterým je poledník procházející 

greenwichskou hvězdárnou v Anglii. 

 



 15 

1.3.4  Kartografická zobrazení 

 

Kartografické zobrazení je způsob, který kaţdému bodu na glóbu přiřazuje 

body v rovině. Zobrazení můţeme klasifikovat dle následujících kritérií: 
 

a) zobrazovací plochy, 
 

b) polohy konstrukční osy, vlastností z hlediska zkreslení, 
 

 
ad a)  Podle zobrazovací plochy se rozlišují zobrazení: 

 

 jednoduchá (pravá, prostá) – vznikají převedením glóbu do roviny 
přímo nebo prostřednictvím válce či kuţele; 

 

 obecná ((konvencionální, smluvní) – ostatní zobrazení, jejichţ 
konstrukci nelze vysvětlit názorně prostřednictvím jediné 
zobrazovací plochy.  

 

ad b) Podle polohy konstrukční osy rozlišujeme zobrazení: 

 

 v normální (polární) poloze – konstrukční osa roviny, válce či kuţele 
je shodná se zemskou osou. V této poloze je běţné pouţití 
válcového a kuţelového zobrazení, azimutální vzácně (pouţití pro 
polární oblasti); 
 

  příčné poloze – konstrukční osa je shodná s rovinou rovníku. 
Pouţívá se u azimutálních zobrazení hlavně pro mapy polokoulí, u 
válcových zobrazení např. pro glóby, je pouţívána pro české 
vojenské topografické mapy. Z uvedených tří poloh je tato nejméně 
pouţívaná; 
 

 šikmé poloze – konstrukční osa prochází středem glóbu 

v libovolném jiném směru. Tato poloha je hlavně vyuţívána u 
azimutálních zobrazení, u kuţelových je pouţívána pro české civilní 
mapy. 

 

1.3.5  Měřítko 

 
Aby bylo mapy moţno pouţívat, je logicky nutné, aby byly menší neţ 

mapovaná oblast. Následkem toho kaţdá mapa musí obsahovat měřítko, které nám 

ukazuje poměr nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti. Poměr 
zmenšení se nejčastěji vyjadřuje číselně ve tvaru 1:m (kde 1 odpovídá vzdálenosti 

na mapě, m je odpovídající délka ve skutečnosti). Měřítko mapy můţeme vyjádřit 
několika způsoby, zásadně ale platí, ţe měřítko musí být součástí informací 
prezentovaných na jakékoliv mapě, resp. mapa bez uvedení měřítka není mapou, 
ale jakýmsi polotovarem, nedodělkem, obrázkem. 
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Na mapách se setkáváme s těmito typy měřítek: 
 

• číselné – poměr zmenšení ve tvaru zlomku  
(např. 1 / 100 000 nebo 1 : 100 000), 

 
• slovní – vyjádření odpovídající vzdálenosti v mapě vůči skutečnosti 

(např. 1 cm na mapě = 1 km ve skutečnosti), 
 
•grafické – úsečka rozdělená na dílky tak, aby ukazovala délky v mapě  
                v jednotkách vzdálenosti ve skutečnosti. 

 

1.3.6  Generalizace 

 
Generalizace je definována několika definicemi. Pro potřeby tohoto skripta 

můţeme tedy říci, ţe cílem generalizace, je podat názorný a dobře čitelný obraz 
skutečnosti se zachováním geografického charakteru území, resp. zlepšit mapovou 
komunikaci. 

 

1.4  Kartografické vyjadřovací prostředky 

 
Mapové značky, diagramy, prostorové vyjadřovací prostředky, barvu a písmo 

souhrnně nazýváme kartografické vyjadřovací prostředky. Také se můţeme setkávat 
s výrazy „jazyk mapy“, „mapová symbolika“, „kartografické znaky“, apod.  

 
Hlavními kartografickými vyjadřovacími prostředky jsou mapové značky, coţ 

jsou grafické symboly, s jejichţ pomocí se snaţíme vyjádřit danou skutečnost, jev.  
 
Rozlišujeme tři základní skupiny mapových značek:  

 

 bodové;  

 liniové; 

 areálové. 
 

 

1.4.1 Bodové značky (obrazcové, mimoměřítkové, figurální) 

 
Pouţívají se ke znázorňování objektu, jejichţ délku ani šířku nejsme schopni v 

daném měřítku vyjádřit. U bodových značek můţeme sledovat několik charakteristik, 
které se mohou navzájem kombinovat: 

 tvar;  

 velikost; 

 orientaci; 

 výplň. 
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1.5. Polohopisný a výškopisný obsah map, popis 

 

1.5.1. Vodstvo 

 
Většinu zemského povrchu zabírá voda. Vodstvo je základním orientačním 

prvkem na mapách. Pojem vodstvo zahrnuje veškerou stojatou i tekoucí vodu na 
zemském povrchu i pod povrchem. 
 

1.5.2 Komunikační sítě 

 
Komunikace propojují sídla, umoţňují přepravu osob, materiálu, energie a dat. 

 
Komunikační sít můţeme rozdělit na:  

 
 pozemní komunikace;  
 vodní spoje;  
 letecké spoje;  
 zvláštní spoje (zahrnují telekomunikační sítě a různé druhy 

produktovodu). 
 

 

1.5.3 Sídla 

 

 do měřítka 1 : 500 000 jsou sídla znázorňována v ploše; 
 nad 1 : 500 000 geometrickou značkou; 
 v měřítku 1 : 500 000 jiţ lze u sídel naznačit obrys a hlavní tahy; 
 v měřítku 1 : 50 000 lze podrobně vyjádřit celkovou uliční sít, bloky 

domu a význačné budovy;  
 v mapě 1 : 5 000 jednotlivé domy, atd. 

 
 

1.5.4 Půdní pokryv 

 
Půdní pokryv je rozdělován na pokryv s vegetací (zem. půda, lesy) a 

bez vegetace (pouště, zasolené pudy, skály, ledovce, plochy zdevastované 
povrchovou těţbou, apod.), 

 

 poušť se vyznačuje hnědoţlutým tečkovaným rastrem; 

  ledovec modrým tečkovaným rastrem;  

 skalnatá území je moţno vyjádřit fyziografickým šrafem; 

 zemědělská půda do mapy nebývá zakreslována s výjimkou vinic, 
chmelnic, sadu a plantáţí; 

 největší pozornost je věnována lesům, na topografických mapách se 
uvádí stáří lesa, rozlišuje se druhová skladba (jehličnatý, listnatý, 
smíšený) a parametry lesa (výška, tloušťka kmenu a rozestup 
stromu), na obecně zeměpisných mapách se vystačí se zelenou 
barvou. 
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1.5.5 Hranice 

 
Hranice oddělují plochy jednotlivých administrativních (státní hranice, 

krajské, okresní, obecní, katastrální) a přírodních celku (hranice světadílu, 
oceánu, klimatických pásu, geomorfologického členění) a také plochy 
odlišného vyuţití pudy (lesy, louky, sady).  

Podle způsobu, jakým jsou jednotlivé hranice vymezeny, rozeznáváme 
dva druhy hranic: 
 

 hranice přirozené – tvoří je horské hřebeny, vodními toky, pobřeţní 

čáry; 

 hranice umělé – komunikace, zdi, ploty, apod. Umělou hranicí jsou 
také dohodou určené poledníky nebo rovnoběţky a datová hranice. 

 
Při zpracování hranic je nutno dbát na následující pravidla: 

 

 státní hranice negeneralizovat a zakreslit co nejpřesněji její průběh; 

 pouţít čárkovanou hranici pokud hranice není přesně stanovena; 

 pokud stejným místem v území probíhá více hranic, přednost má 
hranice vyššího řádu; 

 prochází-li hranice vodním tokem, zaznačíme hranici střídavě po 
obou stranách vodního toku; 

 hranice vytvářejí uzavřené celky. 
 

1.5.6 Výškopis 

 
Výškopis je obrazem reliéfu na mapě. Terénním reliéfem se rozumí 

zemský povrch tvořený přírodními silami či lidskou činností, nezahrnuje 
objekty a jevy, které se na něm a pod ním vyskytují. Vývojem zemského 
povrchu se zabývá geomorfologie. 

 

 pro zobrazování výškopisu na souši se pouţívá termín hypsometrie; 

 zobrazování výškopisu pod vodní hladinou se nazývá batymetrie. 
 

Výškopis můţeme znázorňovat za pomoci výškových bodu, vrstevnic, 
barevné hypsometrie, stínování a šrafu. 

 

1.5.7 Popis 

 
Aby mapa mohla efektivně předávat uţivatelům informace, musí být 

objekty a jevy v území vyjádřeny nejenom pomocí mapových značek, ale 
těmto mapovým značkám by mely být přirazeny jejich jména. Takováto jména 
souhrnně nazýváme geografické názvosloví. 
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1.5.8 Aktuální mapová díla v ČR 

 

Ještě v nedávné minulosti bylo vytváření, zpracovávání, tisk a 
uchovávání map velmi pracnou záleţitostí, vyţadující mnoho úsilí, trpělivosti, 
přesnosti a péče. Původní mapy a také mapy z nich odvozené, byly 
uchovávány v analogové podobě, tedy vytištěné na papíře, filmech apod., coţ 
přinášelo řadu nevýhod.  

Mezi nejhlavnější patřily prakticky nulová moţnost editace vytištěného 
mapového listu, pracná aktualizace jednotlivých mapových listu, částečná 
ztráta geometrické přesnosti při tvorbě odvozených map a projevující se 
sráţka papíru. S nástupem informačních technologií došlo, tak jako i v jiných 
oborech lidské činnosti, k prudké přeměně technologie tvorby map. Pokud 
máme vhodný software, znalosti jak jej ovládat a vhodná prostorová data, je 
moţno vytvořit mapový výstup během několika minut. Tento zdánlivě 
jednoduchý proces však často má svá úskalí, spočívající především v 
nedostatečných kartografických znalostech jednotlivých tvůrců map.  

Mapové výstupy tak často mohou obsahovat chyby a porušovat řadu 
kartografických zásad. Situace se s postupným zlepšováním software a 
rozvíjením studijních oboru kartografie a geoinformatiky produkujícím 
odborníky rychle zlepšuje. 

 

1.5.9 Data 

 
Data a software jsou dnes alfou a omegou. Jedno bez druhého dnes 

nemůţe v procesu vytváření map existovat. Tak jako existuje široká škála 
artografického software a geografických informačních systému, existuje celá 
řada prostorových dat. Vzhledem k tomu, ţe seznámení s oblastí pouţívaného 
software by vystačilo na další publikaci, soustředíme se zde pouze na data, na 
jejichţ základě jsou mapy vytvářeny.  

 
 
Geografická data jsou uchovávána ve dvou formách: 

 

 jako rastrová data, která vznikla buď skenováním analogových map, 
nebo na základě rasterizace vektorových dat, rasterizace kombinace 
vektorových a rastrových dat nebo interpretací z druţicových dat; 

 

 jako vektorová data, která vznikla vektorizací (digitalizací) 
analogových mapových podkladu, vektorizací rastrových podkladu, 
na základě konstrukce z dat získaných přímým měřením v terénu 
nebo získaných na základě kombinace jiných vektorových dat. 

 
Základní geografická prostorová data jsou uloţena v různých datových 

formátech. Za nejběţnější rastrové mohu zmínit TIFF, BMP, CIT, za vektorové 
DGN a DXF. 
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1.5.10 Státní mapové dílo 
 

Tvorba a údrţba státního mapového díla spadá na základě zákona do 
gesce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), který je také 
distributorem jednotlivých typu mapových děl. 

 
 

1.5.10.1 Zabaged 

 
Jedná se o základní koncepční řešení problematiky dat v civilním 

sektoru jehoţ správcem je Zeměměřičský ústav v Praze (ZÚ) a ČÚZK k němu 
vykonává autorská práva. ZABAGED neboli  

Základní báze geografických dat ČR představuje digitální mapy 
středního měřítka. 

 
 

1.5.10.2 Rastrová Základní mapa ČR a Rastrová mapa ČR 
 

RZM - jedná se o barevné bezešvé rastrové ekvivalenty analogových 
základních map v měřítcích 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000. 
Jsou distribuovány ve formátu TIFF, pouţívají souřadnicový systém S-JTSK, 
je moţné je georeferencovat do sytému WGS84 - zobrazení UTM, případně 
do S-42. 

 

1.5.11 Vojenské mapové dílo 

 
Vojenské mapové dílo je dalším významným zdrojem kvalitních 

topografických dat. Jedná se o vektorová a rastrová data odvozená z 
vojenských topografických map. Data jsou součástí Vojenského 
topografického systému (VTIS), jejich správcem je Vojenský geografický a 
topografický ústav (VGHÚř) se sídlem v Dobrušce.  
 

 
1.5.11.1 DMÚ-25 

 

Dílem srovnatelným se ZABAGED/1 je digitální model území DMÚ-25. 
Jedná se o vektorovou databázi topografických informací o území, která svou 
přesností a obsahovou náplní koresponduje s vojenskými topografickými 
mapami měřítka 1:25000 označovanými TM25.  

 
Databáze je rozdělena do sedmi tematických vrstev: 
 
 vodstvo, 
 sídla,  
 komunikace,  
 vedení sítí,  
 hranice a ohrady,  
 rostlinný a pudní kryt,  
 terénní reliéf.  
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Databáze je nabízena v základních u nás pouţívaných souřadnicových 

systémech, tedy S-JTSK, S-42 i WGS 84. Data jsou poskytována ve 
formátech ArcInfo coverage, ArcInfo Library a ESRI shapefile. Databáze je 
bezešvým digitálním modelem celého území České republiky s mírným 
přesahem přes státní hranici. Na rozdíl od databáze ZABAGED/1 nekončí na 
státní hranici, ale zobrazuje ještě několik kilometru široké pásmo sousedních 
státu. 

 
 
 

1.5.12 Ostatní subjekty nabízející mapové podklady 

 
Jedná se o mapy a mapové podklady nabízené na trhu firmami 

specializujícími se na oblast řešení technologie GIS a kartografickou produkci. 
Tyto firmy se většinou specializují na zakázkovou výrobu zabírající menší 
území a pouţívající specializované technologie. 

 
 

Dílčí závěr 

 
Je nutno poznamenat, že vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky jsou zde  

popsány pouze nejnutnější základy, s určitým zjednodušením v některých oblastech. 
Rozhodnete-li se věnovat studiu kartografie, bude pro Vás nutné další rozšíření jak 
teoretických, tak i praktických poznatku v oboru.  
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2. KARTOGRAFICKÁ DÍLA 

Soudobá kartografická produkce představuje nesčíslné mnoţství map, 
mapových děl, souborů, atlasů a glóbů. Budeme je souhrnně označovat jako 
kartografická díla. Jejich základem je vyjádření skutečnosti pomocí 
kartografických vyjadřovacích prostředků - kartografických znaků (jazyka mapy).  

 

Můţe se přitom jednat o kartografické vyjádření: 

a) Země a skutečností se Zemí souvisejících (kartografická díla topografická 
a obecně zeměpisná); 

b) planet a jejich souputníků (Měsíc, Mars, Venuše, aj.); 

c) hvězdné oblohy (zdánlivá nebeská sféra). 

 
Samo kartografické vyjádření můţe být rovinné (mapa), sférické (glóbus)  

nebo trojrozměrné (reliéfní). 

 

2.1 Mapy 

 

Základním a nejhromadnějším produktem kartografie jsou mapy. Těmi se 
budeme zabývat nejdůkladněji. Zaměříme se přitom především na mapy Země.  
Stejně jako lze nalézt různé definice oboru kartografie, platí totéţ pro mapy. 
Uvedeme definici ICA a naši národní definici. Pro obě definice uvedeme jejich 
společný rozbor.  

 

Definice Mezinárodní kartografické asociace (ICA). 

 Mapa je zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních 
nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle matematického 
zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a 
vlastnosti objektů vázaných na jmenované povrchy. 

 

Národní definice (ČSN 730402). 

 Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských 
těles, kosmu, či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky 
definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle 
zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a 
technických objektů a jevů. 

 

2.2 Matematická kartografie 

Základním úkolem matematické kartografie je zobrazení povrchu 
referenční plochy (elipsoidu nebo koule) do roviny. Zabývá se podrobně 
studiem zkreslení rovinného obrazu referenčních ploch. Z výsledků těchto 
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studií se vychází při výběru nejvhodnějších kartografických zobrazení pro 
vyuţití v praxi.   

Kartografické zobrazení je dáno matematicky vyjádřenou závislostí 
mezi zeměpisnými souřadnicemi na referenční ploše a souřadnicemi v 
zobrazovací rovině. Kartografické zobrazení je matematický postup pouţívaný 
k převodu zeměpisných souřadnic na souřadnice rovinné. Tento postup není 
závislý na geodetickém souřadnicovém systému.  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, základním úkolem matematické kartografie je 
transformace prostorového tělesa (Země) do roviny mapy. Protoţe ale Země 
nemá matematicky popsatelný pravidelný tvar (nejpřesněji matematicky 
popsatelný tvar je geoid, jeho matematické vyjádření je ale příliš sloţité), 
pouţívají se nejrůznější aproximace. Zemský povrch tedy nahrazujeme 
nějakou referenční plochou - matematická kartografie pouţívá referenční 
elipsoid a referenční kouli. Mezi referenční plochy patří také rovina - rovina, do 
které je zobrazena výsledná mapa 

 

Na všech třech referenčních plochách jsou definovány souřadné soustavy. 
 

 

2.2.1 Geodetické referenční systémy a kartografická zobrazení ČR 

Geodetické referenční systémy, které jsou závazné pro území ČR, 
upravuje Nařízení vlády z 19.4.1995. Podle tohoto nařízení jsou závaznými 
geodetickými referenčními systémy následující:  

 světový geodetický referenční systém 1984 („WGS84“), v tomto referenčím 
systému jsou zobrazeny od 1.1.2006 vojenské topografické mapy; 

 

 souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální („S-JTSK“); 
daný souřadnicový systém se používá v civilním sektoru - tedy mapy, které 
spravuje ČÚZK (Základní mapa ČR, katastrální mapy,...); 
 

 souřadnicový systém 1942 („S-42“) do 31.12. 2005 v tomto souřadném 
systémy byly vydávány vojenské topografické mapy; 
 

 evropský terestrický referenční systém („ETRS“); 
 

 výškový systém baltský - po vyrovnání („Bpv“); 
 

 tíhový systém 1995 („S-Gr95“). 
 

Jednotlivé geodetické referenční systémy jsou definovány na určitém 
kartografickém zobrazení, na konkrétním elipsoidu a dalšími technickými 
parametry.  
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Následující přehled shrnuje nejdůležitější z nich:  

WGS 84  

 je spojen s referenčním elipsoidem WGS 84; 
 je definován Mercatorovým univerzálním konformním válcovým 

zobrazením (UTM) v 6° poledníkových pásech. 

S-JTSK  

 je spojen s Besselovým elipsoidem; 
 je definován Křovákovým konformním kuţelovým zobrazením v obecné 

poloze. 

S-42  

 je spojen s Krasovského elipsoidem; 
 je definován Gaussovým příčným konformním válcovým zobrazením v 

6° poledníkových pásech v Krügerově úpravě. 

Bpv  

 je definován výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského 
vodočtu v Kronštadtu. 
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3. Určení vojenských topografických map 
 
Vojenské topografické mapy měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 (dále 

jen topografické mapy) jsou určeny pro potřeby ozbrojených sil, ozbrojených 
bezpečnostních sborů, záchranných sborů, státních orgánů, orgánů územních 
samosprávných celků, právnických a fyzických osob, které zajišťují nebo se podílejí 
na zajišťování bezpečnosti České republiky. Topografická mapa je grafická 
reprezentace (zobrazení) části zemského povrchu do roviny, která vyjadřuje jeho 
horizontální a vertikální členitost. 

 

3.1 Topografické mapy se pouţívají: 

 

 k podrobnému studiu, analýzám a názornému hodnocení terénu; 
 k základním analýzám terénu v dostatečné podrobnosti informací 

jako podklad k průzkumu bojiště; 
 k plánování a řízení bojové činnosti na taktickém a operačním 

stupni; 
 k určování polohy bodů, stanovišť a cílů, jejich pravoúhlých 

rovinných souřadnic (E, N), souřadnic zeměpisných (φ, λ) a 
nadmořských výšek nebo převýšení; 

 k základnímu plánování a projektování ţenijních a jiných prací; 
 k plánování a řízení pro potřeby státních orgánů a organizací; 
 k tvorbě tematických a vojenských speciálních map a jiných 

kartografických dokumentů jako mapový podklad; 
 k provádění prací vědeckovýzkumného charakteru. 

 

3.2 Topografické mapy musí splňovat tyto poţadavky: 

 

 zobrazovat správně a se stanovenou přesností v souladu se 
značkovým klíčem terénní předměty; 

 zobrazovat věrohodně se stanovenou přesností terénní tvary, 
typický ráz zobrazovaného území a jeho charakteristické zvláštnosti; 

 umoţňovat určení polohy bodů v hlásné síti MGRS (Military Grid 
Reference System) zeměpisných souřadnic bodů, nadmořských 
výšek, převýšení mezi body a měření azimutů a směrníků mez 
body; 

 názorností a dobrou čitelností umoţňovat rychlé vyhodnocení terénu 
a orientaci v něm; 

 umoţňovat v mezích přesnosti mapy kartometrická měření a 
výpočty; 

 umoţňovat zákres nebo přítisk nadstavbových prvků při tvorbě 
speciálních map nebo jiných kartografických dokumentů. 

 
Topografické mapy měřítkové řady 1 : 25 000 až 1 : 100 000 musí být 
obsahově jednotné. 
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3.2.1 Obsahová jednotnost spočívá: 

 ve výběru objektů, popisů a jejich vyjádření v mapách celé 
měřítkové řady při dodrţení zásad generalizace a výběrových kritérií 
uvedených v zásadách pro výběr a zpracování; 

 v zachování shodnosti názvosloví, údajů výškových kót, 
kvalitativních a kvantitativních charakteristik prvků terénu a 
topografických objektů. 

 

3.2.2 Geodetický systém a kartografické zobrazení 

 
Topografické mapy se vyhotovují ve světovém geodetickém 

referenčním systému WGS84 (World Geodetic System of 1984) a 
kartografickém zobrazení UTM (Universal Transverse Mercator Projection). 

 WGS84 je geodetický geocentrický referenční systém, který je 
standardizovaným systémem NATO (STANAG 2211 Geodetic Datums, 
Projections, Grids and Grid References). Systém je pevně spjat s tělesem 
Země prostřednictvím souřadnic stálých druţicových stanic 
observačníhosystému GPS (Global Positioning System). WGS84 je vztaţen 
ke střednímu zemskému elipsoidu WGS s adekvátním modelem tíhového pole 
Země.  

Počátek prostorového souřadnicového systému X, Y, Z je umístěn v 
těţišti Země. Osa Z je rovnoběţná se spojnicí těţiště Země a CTP 
(Conventional Terrestrial Pole), rovina nultého poledníku je rovnoběţná s 
rovinou poledníku BIH (Bureau International d´Heures) a osa X je průsečnicí 
roviny nultého poledníku a roviny rovníku 

 

3.2.3 Rozměry, klad a označování mapových listů 

 
Mapové listy topografických map (zrcadlo mapy) mají tvar lichoběţníků, 

jejichţ strana jsou obrazy poledníků a rovnoběţek.Na topografických mapách 
všech měřítek se obrazy poledníků zobrazují jako přímé spojnice rohů 
mapového listu. Rovněţ tak i obrazy rovnoběţek na mapách měřítek 1 : 
25 000 a 1 : 50 000. Obrazy rovnoběţek na mapách měřítka 1 : 100 000 se 
skládají ze dvou úseček s lomovými body v intervalu 15´zeměpisné délky. 

 
Klad a označení topografických map vychází z kladu a označení 

mezinárodní mapy světa měřítka 1 : 1 000 000. Okrajové rovnoběţky této 
mapy vymezují řady od rovníku na sever a na jih po 4°. Řady jsou označeny 
velkými písmeny latinské abecedy. Okrajové poledníky vymezují sloupce po 
6°, které jsou od poledníku 180° na východ označeny arabskými číslicemi 
(například M-33). 

 
List mapy měřítka 1 : 1 000 000 je rozdělen 12 řadami a 12 sloupci na 

144 listů mapy měřítka 1 : 100 000, které se označují arabskými číslicemi od  
1 do 144 (např. M-33-144). 

 
List mapy měřítka 1:100 000 je rozdělen na čtyři listy mapy měřítka       

1 : 50 000, které se označují velkými písmeny latinské abecedy A, B, C, D 
(např. M-33-144-C). 
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List mapy měřítka 1 : 50 000 je rozdělen na čtyři listy mapy měřítka       
1 : 25 000, které se označují malými písmeny latinské abecedy a, b, c, d (např. 
M-33-144-C-b). 

 
Kromě číselného označení nese kaţdý list topografické mapy název, 

který se stanoví podle největšího sídla, případně jiného nejdůleţitějšího 
topografického objektu na území České republiky. 

 
 
 

Topografické mapy se vydávají v jednotlivých listech. Maximální formát kresby 
je 42,6 cm × 60 cm a maximální formát mapy po ořezu je 45 cm × 62,5 cm. 

 
Formát topografické mapy 

 
 
 
 

pracovní plocha 
formát kresby 
 
 
 
 plocha po ořezu 

 
 
 
 
 
 

3.2.4 Geodetické základy 

 
Geodetické základy pro účely tvorby topografických map na území 

České republiky, podle přílohy k Vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního ze dne 1. února 1995, č. 31/1995 Sb., tvoří: 
 

a) základní polohové bodové pole a zhušťovací body; 
b) základní výškové bodové pole. 

 
ad a) základní polohové bodové pole se skládá: 
 

o z bodů referenční sítě nultého řádu; 
o z bodů Astronomicko-geodetické sítě (AGS); 
o z bodů České státní trigonometrické sítě (ČSTS); 
o z bodů geodynamické sítě. 

 
ad b) základní výškové bodové pole se skládá: 

o ze základních nivelačních bodů; 
o z bodů České státní nivelační sítě I. aţ III. řádu (ČSNS). 

 

 

 

  zrcadlo mapy 
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3.2.5 Matematické prvky 

 
Na topografických mapách se zobrazuje pravoúhlá souřadnicová síť 

UTM v intervalu 1 km (v terénu). Kaţdá desátá kilometrová čára je zesílená 
(0,25 mm). Uvnitř mapového pole se uvádějí zkráceně číselné hodnoty 
kilometrových čar sítě (na mapě 1 : 100 000 kaţdá sudá) a označení 100km 
čtverců v systému hlásné sítě MGRS, do kterých mapový list spadá. 

 
Označení 100km čtverců se rovněţ uvádí v mimorámových údajích 

mapy v návodu na určení souřadnic bodu v hlásném systému MGRS (UTM). V 
jihozápadním rohu kaţdého mapového listu se uvádějí úplné pravoúhlé 
rovinné souřadnice UTM (E, N).  

 
Na topografických mapách je rovněţ zobrazena (fialovou barvou) 

pravoúhlá souřadnicová síť Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 
ve formě čtyř průsečíků kilometrových čar uvnitř mapového pole a rysek v 
ploše rámu mapy. V severovýchodní části kaţdého mapového listu se uvádějí 
úplné pravoúhlé rovinné souřadnice Y, X a označení souřadnicového systému. 
Uvnitř mapového pole se uvádějí zkrácené číselné hodnoty kilometrových čar 
sítě. 

Na vnější straně rámu mapy se (modrou barvou) zobrazují rysky 
překrytové sítě (pravoúhlé rovinné souřadnice) sousedního západního 
(východního) poledníkového pásu v intervalu po 1 km a jejich zkrácené 
souřadnice do vzdálenosti 1° na východ (západ) od okrajového poledníku 
poledníkového pásu. 

 
Zeměpisná síť se vyznačuje na mapovém rámu ryskami v intervalu 1´, 

přičemţ kaţdá pátá ryska, kromě mapy 1 : 25 000, je s číselným popisem (05´, 
10´, 15´ atd.).  
 
Všechny rohy mapového listu se popisují úplnými hodnotami geodetických 
zeměpisných souřadnic (např.: 49°00´, 15°00´, 15°00´30´´ apod.). 

 

3.2.6 Obsah topografických map 

 
Obsah topografických map tvoří: 

 
 geodetické body; 
 sídla; 
 topografické objekty; 
 hranice a ohrady; 
 dráţní komunikace; 
 pozemní komunikace; 
 mosty, kříţení a křiţovatky komunikací; 
 potrubní a energetické trasy; 
 vodstvo; 
 reliéf; 
 rostlinný a půdní kryt; 
 popis mapy; 
 rámové a mimorámové údaje. 
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Kaţdý prvek obsahu mapy se znázorňuje mapovými značkami 
v úplnosti, podle jeho významu a v podrobnosti závislé na měřítku mapy. 
Objekty, jejichţ rozměry dovolují zřetelné zobrazení v měřítku mapy, se 
vykreslují půdorysem, i kdyţ je pro ně stanovena značka. 

 
Zobrazení objektů se v mapě doplňuje popisy jejich vlastních jmen, 

zkratkami nebo popisy, kvalitativními, popřípadě kvantitativními 
charakteristikami. 

 
Topografické mapy měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 se 

vzhledem k jejich určení a obsahu zpracovávají jako neutajované geografické 
produkty. Na topografických mapách se uvádějí pouze prvky, které nejsou 
utajované.  
 

Ţádný z mapových listů vyráběných v souladu s těmito předpisy nesmí 
obsahovat utajované skutečnosti, stanovené těmito právními normami: 
 

 zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění  
pozdějších předpisů; 

 nařízení vlády č. 89/1999 Sb., kterým se stanoví seznamy 
utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.2.7 Poloha a orientace mapových značek 

 
Mapové značky se vykreslují tak, aby správné poloze objektu v terénu 

odpovídaly na mapě tyto definiční body a smluvené značky: 
 
 u značek pravidelného geometrického tvaru (kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník, hvězda apod.) geometrický střed značky; 
 u značek, které mají tvar se širokou základnou (značky továrních 

komínů, Meteorologických stanic apod.), střed základny značky; 
 u značek, které mají tvar s pravým úhlem v základně (značka 

větrných mlýnů apod.), vrchol pravého úhlu u paty svislice značky; 
 u značek, které jsou sloţeny z několika obrazců (značky věţovitých 

staveb, továren s komíny apod.), geometrický střed dolní části 
značky; 

 u čárových značek osa značky. 
 

3.2.8 Rozměry mapových značek 

 
Rozměry mapových značek jsou určeny číselnými údaji v milimetrech. 

Tloušťka nekótovaných čar je 0,1 mm. Mezera mezi jednotlivými kresebnými 
prvky nesmí být menší neţ 0,2 mm, v sídlech 0,3 mm. Nahromadí-li se v 
některém místě tolik značek, ţe je nelze vykreslit v předepsaných rozměrech, 
mohou být méně důleţité značky (bez měřického nebo orientačního významu) 
odsunuty nebo i vynechány. 
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3.2.9 Barevná úprava topografických map 

 
Standardizované topografické mapy se tisknou v pěti barvách:  
 

1. černá,  
2. modrá,  
3. oranţová,  
4. zelená  
5. a fialová.  

 
Čísla a označení barev udává vzorník barev a rastrů, který určuje  

použití barev pro jednotlivé prvky obsahu topografických map. 
. 

3.2.10 Poţadovaná přesnost  topografických map 

 
Pro hodnocení polohové a výškové přesnosti topografických map se 

pouţije metodika daná standardizační dohodou STANAG 2215 „Standardní 
systém vyhodnocování pozemních map, leteckých navigačních map a 
digitálních kartografických dat“.  

Mapy jednotlivých měřítek musí vyhovovat kritériím, 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000. Do souboru kontrolovaných bodů se nezahrnují geodetické body. 
Nadmořské výšky geodetických bodů se uvádějí s přesností na 0,1 m, 
výškové body terénu a nadmořské výšky orientačně významných předmětů na 
celé metry 
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4. MAPOVÉ ZNAČKY 

4.1. Geodetické body 

 
Na topografických mapách se zobrazují body polohových a výškových 

bodových polí. Body referenční sítě nultého řádu, body České státní 
trigonometrické sítě a geodynamické sítě se vyjadřují značkou 
trigonometrických bodů, body Astronomicko-geodetické sítě značkou 
Laplaceových bodů. Celkový počet geodetických bodů na 1 dm2 by neměl 
překročit sedm bodů. Při jejich větším počtu se v souladu se stanovenými 
zásadami výběru uvádějí především trigonometrické body vyššího řádu nebo 
body v blízkosti komunikací.  

Bezpodmínečně musí být zachována zásada, ţe geodetické body na 
mapách menšího měřítka jsou zobrazeny rovněţ na mapách vţdy o jeden 
stupeň měřítka většího. 

Z trigonometrických bodů určených na polohopisných objektech se 
zobrazují jen body na kostelech, věţovitých stavbách a budovách včetně 
výškových kót vztaţených na terén. Výškové kóty se však neuvádějí u 
geodetických bodů uvnitř sídel, pokud by narušily jejich půdorys. U nivelačních 
bodů se nadmořské výšky vztahují na hlavu stabilizační značky. 

 

4.2. Sídla 

 
Sídla patří k významným prvkům obsahu topografických map. Při jejich  

zobrazování se vyjadřuje poměrná hustota rozmístění, půdorysné uspořádání, 
průjezdnost, rozloţení důleţitých objektů a zařízení, orientačních objektů 
apod. 

 
Na topografických mapách se sídla rozlišují z hlediska: 

 

 hospodářského významu; 
 počtu obyvatel; 
 územněsprávního významu. 

 
Podle hospodářského významu se sídla dělí na: 
 

 městská sídla; 
 venkovská sídla. 

 
Na topografických mapách se městská sídla popisují velkými písmeny 

(verzálkami), venkovská sídla pak malými písmeny (minuskulemi). 
 

Podle počtu obyvatel se sídla dělí na: 
 

a) městská sídla; 
b) venkovská sídla. 

 
Městská sídla se od venkovských sídel odlišují typem písma. Rozdílná 

velikost písma pak vyjadřuje skutečný počet obyvatel v souladu se vzorníkem 
písma. Na topografických mapách se zobrazují všechna sídla, části sídel a 
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místní části městských a venkovských sídel. Podrobnost jejich vyjádření je 
však ovlivněna měřítkem mapy a limitována grafickými moţnostmi zákresu. 

 
Zobrazení sídel na topografických mapách měřítka 1 : 25 000 

 
Na mapách měřítka 1 : 25 000 se zobrazuje kaţdý druh zástavby, tj. 

souvislá, oddělená, moderní rozptýlená, vilová a roztroušená samostatně. 
Obytné a neobytné budovy se vyjadřují značkami nebo půdorysy v měřítku 
mapy v černé barvě. 

 
Orientační a významné budovy, průmyslové a jiné topografické objekty 

se vybírají z hlediska významu daného objektu pro potřeby vojsk. Zobrazují se 
značkami nebo půdorysy v měřítku mapy v souladu se zásadami pro výběr a 
zpracování prvků. 

 

4.3 Topografické objekty 

 

Na topografických mapách se zobrazují topografické objekty, které jsou 
z hospodářského a vojenského hlediska významné a orientačně důleţité. 
Průmyslové a jiné topografické objekty se zobrazují značkami a půdorysem 
budov v měřítku mapy nebo jejich kombinací. Nedovoluje-li měřítko mapy 
vyjádřit skutečný počet různých objektů a zařízení, zobrazují se především 
objekty a zařízení významné z vojenského hlediska a také ty, které jsou 
charakteristické pro dané území svým tvarem nebo rozměry. 

U továrních komínů, rozhlasových a televizních stoţárů, věţovitých 
staveb a výškových budov o výšce ≥ 50 m se uvádí relativní výšková kóta. 

 

4.4 Hranice a ohrady 

 

Na topografických mapách se zobrazují státní hranice, administrativní 
hranice územních správních jednotek, hranice parků a rezervací, vojenských  
výcvikových prostorů, historické hradby a ohrady. 

 
Pro zobrazení státní hranice a hranic správních jednotek platí tato 
 pravidla: 

 
a) značka státní hranice se zvýrazňuje rastrovou lemovkou umístěnou 

svou osou na osu hraniční čáry; 
 

b) hranice, které nesplývají s dráţní a pozemní komunikací, potrubní a 
energetickou trasou, vodním tokem, průsekem, ohradou a plotem, 
se vyznačují v celém průběhu; státní hranice včetně hraničních 
znaků musí svojí polohou přesně odpovídat souřadnicím podle 
katalogu, popř. registru souřadnic hraničních bodů; 

 
c) prochází-li hranice zmíněnými prvky, zobrazí se její značka jen ve 

významných ohybech a tam, kde by neoznačený úsek nepodával 
přesný průběh hranice. Takto vyznačené úseky musí obsahovat 
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alespoň tři články značky a musí za sebou následovat ve 
vzdálenosti nejvýše 6 cm; 

 
d) probíhá-li státní hranice, hranice správních jednotek nebo hranice 

VVP po hranici rostlinného a půdního krytu, pak se hranice druhu 
porostu nebo půdního krytu jiţ nevyznačuje; 

 
e) shodují-li se hranice správních jednotek různých stupňů, zobrazí se 

hranice nejvyšší správní jednotky. 
 

Pro znázornění hranic správních jednotek na zahraničním území platí 
tyto zásady: 

 
a) na území Německa hranice spolkových zemí (Land); 
b) na území Polska hranice vojvodství (województwo); 
c) na území Slovenska hranice krajské; 
d) na území Rakouska hranice spolkových zemí (Land). 

 

4.5 Komunikace 

 
Na topografických mapách se zobrazuje síť dráţních a pozemních 

komunikací včetně některých objektů a zařízení slouţících silničnímu a 
ţelezničnímu provozu, mosty a křiţovatky komunikací, potrubní a energetické 
trasy. 

 
a) podle stavu na: 
 

 v provozu; 
 mimo provoz; 
 ve stavbě; 
 snesené. 

 
b) podle trakce na: 

 
 neelektrifikované; 
 elektrifikované. 

 

4.5.1 Pozemní komunikace 

 
Základními druhy pozemních komunikací jsou: 

 
 silniční komunikace; 
 cesty; 
 pěšiny a stezky. 

 
Silniční komunikace jsou druhem pozemních komunikací, jejichţ 

charakteristickým znakem je zpevněný jízdní pás. Rozhodujícím kritériem pro 
dělení a způsob zobrazení silničních komunikací na topografických mapách je 
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vnitrostátní označení uvedené v civilní databázi silničních komunikací. Na 
topografických mapách se rozlišují: 
 

 dálnice a rychlostní silnice; 
 hlavní silnice; 
 vedlejší silnice; 
 ostatní silnice. 

 

 
Při zobrazování silničních komunikací ≥ 3 cm délky v měřítku mapy se 

uváděj tyto provozní charakteristiky: 
 

 u dálnic a rychlostních silnic údaje o šířce jednoho jízdního 
pásu (to je celkové šířce jízdních pruhů a odstavného pruhu), 
počtu jízdních pásů a materiálu krytu vozovky; 
 

 u hlavních a vedlejších silnic údaje o šířce jízdního pásu, (to 
je souvisle zpevněné části mezi okrajovými vodícími prouţky, 
pokud existují), šířce koruny (to je šířce krytu vozovky) a 
materiálu krytu vozovky. 

 
Údaje o šířce jízdního pásu a koruny se uvádějí s přesností na celé metry, a to  
vypuštěním desetin metrů.  

Kryt vozovky znamená povrch souvisle zpevněné neprašné části 
komunikace. Udává se převaţující materiál krytu vozovky.  
 
Materiál vozovky s těţkým povrchem:  
 

A. ţivičný kryt (asfaltový beton, litý asfalt),  
B. cementobetonový kryt,  
C. dláţděný kryt.  

 

Na topografických mapách se kromě klasifikace silničních komunikací 
na hlavní, vedlejší a ostatní uvádí rovněţ vojenská klasifikace, která spočívá v 
posouzení a stanovení stupně jejich sjízdnosti vzhledem k míře ovlivnitelnosti 
různými povětrnostními podmínkami.  

 

4.5.2 Mosty, kříţení a křiţovatky komunikací 

 
Na topografických mapách se vyjadřují všechny druhy přemostění. 

Podle účelu, kterému mosty slouţí, se dělí na:  
 

 dálniční,  

 silniční,  

 ţelezniční,  

 průplavní a vodovodní (akvadukty).  
 

Mosty se zobrazují od délky 3 m, podle jejich skutečné délky buď 
značkou, nebo v měřítku mapy. Kromě toho se zobrazují mosty přes malé 
překáţky a propustky (objekty o přemostění < 3 m délky).  
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Na dálnicích, rychlostních silnicích, hlavních silnicích, vedlejších 
silnicích a ostatních silnicích (jen silnice III. třídy) a na dráţních komunikacích 
se u mostů uvádějí jejich charakteristiky, které kromě technických parametrů 
obsahují i převaţující stavební materiál:  

 
B – beton,  
Dř – dřevo,  
K – kámen (cihla),  
O – kov (ocel, hliník aj.),  
ŢB – ţelezobeton.  

 
Na místních a účelových komunikacích se údaje neuvádějí. 

 

4.5.3 Potrubní a energetické trasy   

 
Z potrubních a energetických tras se na topografických mapách 

zobrazuje dálková síť vysokotlakých plynovodů včetně tlakových stanic, 
ropovodů a produktovodů včetně přečerpávacích stanic, dále elektrická vedení 
o přenášeném napětí od 22 kV.  

 

4.6. Vodstvo 

 
Vodstvo je významným prvkem fyzickogeografického prostředí, které 

tvoří základní geografickou kostru mapy. Bezprostředně ovlivňuje přírodní 
podmínky území a z vojenského hlediska má výrazný vliv na průchodnost 
terénu. Při zobrazování vodstva je proto nezbytné dbát na optimální vyjádření 
poměrné hustoty říční sítě, rozloţení jezer a rybníků, správné zobrazení 
charakteru břehů, hydrotechnických staveb a zařízení. Na topografických 
mapách se zobrazují: 

 
 jezera, rybníky; 
 řeky, potoky, kanály, příkopy včetně jejich charakteristik; 
 charakter břehů vodních ploch a toků z hlediska moţností jejich 

přechodu; 
 vodní nádrţe, plavební komory, jezy, zdymadla, přívozy, brody, 

vodopády, peřeje a některá další zařízení včetně jejich 
charakteristik; 

 přístavy, přístaviště a jejich zařízení, vlnolamy a výhony; 
 podzemní dálkové vodovody včetně čerpacích stanic, studně, 

vodojemy, prameny, zřídla, a nádrţe vody. 
 

 
Při zobrazování vodních toků musí vyniknout hlavní toky nad přítoky, 

zejména v místech jejich rozvětvení, dále charakteristické meandry, ramena a 
prameny velkých řek. Rovněţ je třeba zachovat charakteristický tvar vodních 
toků.  
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V charakteristice vodních toků a brodů se zkratkou vyjadřuje charakter dna:  
 

Bh – bahnité; 
D – dláţděné;  
J – jílovité;  
K – kamenité;  
P – písčité; 
Š – štěrkovité. 

 
Jako vodní nádrţe se zobrazují přehrady, ochranné, zásobní a jiné 

nádrţe, které slouţí k zadrţování vody k energetickým, vodohospodářským, 
zemědělským a jiným účelům. V charakteristice vodních nádrţí se zkratkou 
vyjadřuje druh pouţitého stavebního materiálu hráze nebo zdi: 

 
B – beton;  
K –  kámen;  
Z –  zemina;  
ŢB -  ţelezobeton. 

 

4.7 Reliéf 

 
Reliéf svou horizontální a vertikální členitostí výrazně ovlivňuje 

rozmístění terénních předmětů a má rozhodující vliv na průchodnost terénu.  
 

Na topografických mapách se zobrazuje: 
 

 vrstevnicemi; 
 mapovými značkami pro mikroreliéfní tvary, charakterizujícími 

daný krajinný typ; 
 výškovými body a jejich nadmořskými výškami; 
 charakteristikami (u některých prvků reliéfu). 

 
Zobrazení reliéfu na topografických mapách musí splňovat tyto poţadavky: 
 

 názorně vyjadřovat charakteristické morfologické znaky různých  
 terénních typů (rovinatý, zvlněný, kopcovitý, horský); 
 charakterizovat výškové poměry území; 
 zobrazovat základní tvary reliéfu krajiny s důrazem na přesný a 

úplný zákres důleţitých geomorfologických prvků (vrcholy, sedla, 
vodní předěly, údolnice, hřbetnice apod.); 

 poskytovat názorné a podrobné informace o průchodnosti terénu 
a moţnostech skrytu; 

 umoţňovat řešení různých úloh, např. určování nadmořských 
výšek bodů, směru a sklonu svahů, viditelnosti, orientace apod.; 

 zároveň nepotlačovat čitelnost ostatních prvků mapy. 
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4.8 Rostlinný a půdní kryt 

 
Z rostlinného a půdního krytu, který je nedílnou součástí 

fyzickogeografického obsahu topografických map, se zobrazují stromovité, 
keřovité a travinaté porosty, baţiny, močály a rašeliniště, písčité, štěrkovité a 
kamenité půdy. K úplnějšímu vyjádření charakteru rostlinného a půdního krytu 
se pouţívá v jednom obrysu kombinace různých mapových značek. Obrysy 
souvislého rostlinného krytu se generalizují tak, aby zůstal zachován jejich 
charakteristický tvar.  
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5. POPIS MAPY 
 

5.1 Všeobecné zásady 

 
Na topografických mapách se uvádějí: 

 
a) místní názvy - jména sídel a jejich částí, jména veřejných objektů; 

 
b) pomístní názvy - jména vyvýšených a vhloubených tvarů, vodstva, 

územních jednotek a jména jednotlivých přírodních nebo lidmi 
vytvořených topografických objektů; 

 
c) popisné údaje - popisy určující druh objektu (druhová označení), 

vysvětlující popisy a číselné údaje určující kvalitativní zvláštnosti 
některých předmětů a objektů, charakteristiky silničních komunikací a 
některých dalších objektů, absolutní a relativní výškové kóty bodů apod. 

 
Při uvádění názvů v mapách je nezbytné dodržovat tyto zásady: 

 
– názvy a všechny popisné údaje se v mapách umísťují tak, aby byla  

zřejmá jejich souvislost s popisovaným objektem; 
 

– mnoţství názvů nesmí přeplňovat mapy na úkor ostatních  
obsahových prvků; 
 

– všechny názvy se v mapách uvádějí v souladu s nejnovějšími  
úředními mapovými, statistickými, textovými a jinými podklady; 
 

– typ a velikost písma se volí podle druhu, velikosti a významu  
zobrazovaných předmětů a objektů. 
 

Při umísťování popisů na topografických mapách musí názvy splňovat  
podmínku čitelnosti z jižní, jihozápadní, jihovýchodní nebo východní strany 
mapového listu. 

 

5.2 Popisné údaje 

 
Popisné údaje mapových značek se v topografických mapách popisují v 

souladu se „zásadami pro výběr a zpracování“, které jsou stanoveny pro 
kaţdou mapovou značku. Zkratky a vlastní jména, která jsou jejich součástí, 
se uvádějí v barevnosti odpovídající barevnosti zobrazovaného prvku 

 
Ke snadnějšímu určování souřadnic bodů se v mapovém poli uvádí: 

 
– označení 100km čtverců jednotného hlásného systému MGRS; 

 
 zkrácené hodnoty pro popis kilometrových čar pravoúhlé 

souřadnicové sítě UTM. 
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Popis čtverců hlásného systému MGRS se umísťuje podle konkrétní 
situace v mapě. V úvahu připadají tři varianty: 

 
1) protínají-li se v mapovém poli 100km čáry východní souřadnice (E) a 

severní souřadnice (N), umístí se popis čtyř 100km čtverců co nejblíţe 
k průsečíku obou čar a popis dvou 100km čtverců v mapovém poli ke 
kaţdé čáře v blízkosti rámu; 

 
2) probíhá-li v mapovém poli 100km čára východní souřadnice (E) nebo 

severní souřadnice (N), umístí se popis obou 100km čtverců v 
mapovém poli k čárám v blízkosti rámu; 

 
3) je-li mapový list v jednom 100km čtverci, umístí se popis v 

jihozápadním rohu mapového pole v blízkosti rámu. Umístění popisů 
nesmí narušit čitelnost základních prvků obsahu mapy. Zkrácené 
hodnoty popisu kilometrových čar pravoúhlé souřadnicové sítě UTM se 
umísťují ve dvou vrstvách na svislé kilometrové čáry (souřadnice E) a 
ve dvou sloupcích na vodorovné kilometrové čáry (souřadnice N), 
zpravidla na začátku druhé a na konci třetí čtvrtiny mapového pole.  

 
Pokud by symetrické umístění popisu kilometrových čar pravoúhlé 

souřadnicové sítě UTM ve vrstvách nebo sloupcích narušilo čitelnost 
základních prvků obsahu mapy, je moţno hodnoty umístit asymetricky, popř. 
výjimečně některé vynechat. 

 
 

5.3 Popis v ploše rámu mapy 

 
Na topografických mapách všech měřítek se v ploše rámu uvádějí: 

 

 jména států; 
 jména sídel, jejichţ střed nebo větší část je zobrazena na 

sousedním listě; 
 části jmen geomorfologických jednotek a vodstva, jejichţ plocha 

se zobrazuje na více listech; 
 směry výstupů ţeleznic a silničních komunikací; 
 jména NP, CHKO, NPR, PP, PR a VVP, jejichţ plocha se 

zobrazuje na více listech. 
 

5.4 Rámové a mimorámové údaje 

 

5.4.1 Rámové údaje 

Rám mapových listů se zhotovuje podle předepsaného vzoru a 
stanovených rozměrů. V ploše rámu mapy se uvádějí: 

 
 geodetické zeměpisné souřadnice rohů mapových listů (φ, λ); 
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 dělení zeměpisné sítě v základním intervalu 1 minuty (1´) 
zeměpisné délky i šířky na vnitřní rámové čáře mapy ryskami o 
délce 2 mm, přičemţ kaţdá minuta dělitelná pěti (kromě mapy 
měřítka 1 : 25 000) se v rámu popíše její číselnou hodnotou, 
pokud to okolní situace umoţňuje. Základní minutový dílek se 
dále dělí ryskami v intervalu 10 vteřin (10˝) a střídavě se 
zvýrazňuje čarou 0,3 mm s návazností na okolní listy; 

 
 označení kilometrových čar pravoúhlé souřadnicové sítě UTM v 

intervalu po 1 kilometru, na topografické mapě 1 : 100 000 v 
intervalu 2 kilometry. První údaje souřadnice E a N 
v jihozápadním rohu mapy se uvádějí v nezkrácené podobě; ve 
zkrácené podobě se uvádějí desítky kilometrů a jednotlivé 
kilometry. Údaje, které by narušovaly čitelnost jiných důleţitých 
údajů, lze vypustit (ne však více neţ dva za sebou); 

 
 označení překrytové sítě na vnějším mapovém rámu ryskami 

(délka 1,5 mm). První údaje souřadnic E a N v jihozápadním 
rohu se uvádějí v nezkrácené podobě; ve zkrácené podobě se 
uvádějí desítky kilometrů a jednotlivé kilometry; 

 
 označení pravoúhlé souřadnicové sítě S-JTSK. Nezkrácené 

údaje souřadnice Y a X se uvádějí v severovýchodním rohu 
mapy, ostatní se uvádějí ve zkrácené podobě; 

 
 jména států, směry výstupů komunikací, jména sídel leţících 

větší částí na sousedních listech, části jmen vyvýšených a 
vhloubených tvarů, části jmen vodstva, jména rezervací a 
vojenských výcvikových prostorů, jejichţ hranice přecházejí z 
listu na list; 

 
 bod „P“ na jiţním vnitřním rámu mapy pro určení směru 

magnetického severu. Na mapě měřítka 1 : 50 000 a 1 : 100 000 
se rovněţ vyznačí, a sice ryskami o délce 4 mm, průsečíky 
poledníku a rovnoběţky procházející středem mapového listu. 
Ve středu mapového pole se zobrazí kříţ o délce ramen 1 cm. 

 
 

5.4.2  Mimorámové údaje 

 
V mimorámových údajích se uvádějí: 

 
a) na severním okraji mapy: 

 
 jméno státu, který mapu vydává, a měřítko mapy; 

 úhloměrná stupnice pro stanovení magnetického severu; 

 jméno mapového listu, které se stanoví podle největšího sídla;  

 popřípadě jiného nejdůleţitějšího topografického objektu na 

území České republiky, popř. název horské chaty nebo název 

katastrálního území; 
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 označení série mapy; 

 číslo vydání mapy; 

 označení listu mapy. 

 
b) na východním okraji mapy: 

 
 v jihovýchodním rohu vojenské označení mapového listu (v 

rámečku) s údaji pro skladovou manipulaci: označení série 

mapy, číslo vydání mapy a označení listu mapy; 

 

 označení produktu a edice mapy čárovým kódem, číselné 

vyjádření NSN (NATO Stock Number) a alfanumerické vyjádření 

referenčního čísla. 

 
c) na jižním okraji mapy v českém a anglickém jazyce: 

 
 údaje o pouţitém geodetickém systému, elipsoidu, 

kartografickém zobrazení, intervalu kilometrové sítě, dále číslo 6° 

poledníkového pásu, výškový systém, vrstevnicový interval 

(základní, doplňkový) a pouţitá jednotka pro výšky; 

 číselné a grafické měřítko mapy, přičemţ grafické měřítko se 

udává v metrech, kilometrech, mílích a yardech; 

 diagram s administrativním dělením (hranice, jména 

Územněsprávních (jednotek); 

 sklonové měřítko; 

 přehled kladu sousedních mapových listů odpovídajícího měřítka 

s uvedením listů mapy JOG 1 : 250 000; 

 doloţka o právní ochraně © (copyright). 

 

d) na západním okraji mapy: 

 

 vojenské označení mapového listu v otočené poloze (má stejné  

 označení jako v  bodě b); 

 kódové označení mapy stanovené v rámci Komplexního systému  

 zásobování GeoS AČR (KOSYZ) v číselné podobě, mapové 

značky: výběr značek a vysvětlivky v českém a anglickém 

jazyce, 

 zkratky: vybrané zkratky s uvedením jejich významu v českém a 

anglickém jazyce; 

 diagram hlásného systému MGRS s návodem na určení polohy 

bodu s údaji vztaţenými pro konkrétní mapový list v českém a 

anglickém jazyce; 

 diagram hypsometrie s hlavní sítí prvků vodstva a nadmořskými 

výškami vybraných bodů; 
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 údaje o rovinné meridiánové konvergenci, grivaci, variaci, 

popřípadě o magnetické anomálii; 

 jméno mapového listu a jeho vojenské označení (stejné 

označení jako v bodě b), 

 logo geografické sluţby AČR; 

 

e) textové údaje o zpracování mapy podle průvodního záznamu: 

 

 vydavatel a rok vydání mapy; 

 zpracovatel, měsíc a rok zpracování kartografické časti mapy; 

 zpracovatel, měsíc a rok tisku mapy; 

 zdrojové podklady pro zpracování mapy; 

 měsíc a rok leteckého měřického snímkování; 

 pouţitý značkový klíč. 
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6. ORIENTACE V TERÉNU S MAPOU  
 

Orientace v terénu zahrnuje usměrnění (orientaci) mapy podle světových 
stran, určení vlastního stanoviště na mapě vzhledem k okolním terénním tvarům a 
předmětům a srovnání terénu s mapou a naopak. 

Rozsah a podrobnost orientace závisí na úkolu, časových moţnostech, 
sloţitosti terénu, povětrnostních podmínkách a denní době. Významným faktorem je 
rovněţ podrobnost pouţité mapy. Veškeré tyto činnosti se mohou provádět na místě 
nebo za pochodu. 
 

6.1 Usměrnění mapy 

 
Usměrnit mapu znamená natočit mapu tak, aby směry světových stran 

na mapě souhlasily se směry světových stran v přírodě. Pokud dosáhneme 
tohoto stavu, pak všechny čáry na mapě svou orientací souhlasí 
s odpovídajícími čarami v terénu. Nejpouţívanější způsoby vyuţívanými 
v praxi je usměrnění mapy podle terénních čar a podle buzoly. 

 

6.2 Usměrnění mapy podle terénních čar 

 
Usměrnění mapy podle terénních čar patří mezi jednoduché metody a 

je zaloţena na přímém srovnání obsahu mapy s reálnou terénní situací. Tento 
způsob můţeme pouţít pouze v případě, ţe terén je přehledný nebo kdyţ 
nemáme kompas nebo buzolu. Navíc je orientace provedená touto metodou 
pouze přibliţná.  

 
Vlastní usměrnění provedeme následujícím způsobem: 

 
1) Postavíme se na nějakou terénní čáru v terénu (silnice, ţeleznice, břeh 

řeky, elektrická vedení apod.). Z praktického hlediska je vhodné zvolit 
linii, jejíţ  obraz v mapě je dostatečně dlouhý. 

2) K obrazu této čáry na mapě přiloţíme pravítko a otáčíme mapou, dokud 
se směr terénní čáry na mapě nekryje se směrem čáry v terénu. 

3) Správnost směru kontroluje podle význačných terénních tvarů a 
předmětů (při chybě můţe být mapa otočena o 180°). 

4) Výhodné je, jestliţe známe polohu svého stanoviště na mapě. V tomto 
případě můţeme potřebnou terénní čáru nahradit přímou spojnicí 
stanoviště a jednoho nebo více orientačních bodů.  

 
Terénní čarou můţe být rovněţ spojnice dvou terénních bodů, které 

jsou vzhledem ke stanovišti v zákrytu. 
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6.3 Usměrnění mapy pomocí buzoly 

  
V terénu bez liniových objektů musíme k usměrnění mapy pouţít 

buzoly.  Jde o další jednoduchou metodu s následujícím postupem: 
 

1. K západnímu nebo východnímu okraji mapy přiloţíme buzolu tak, aby 
se 0° a 180° dílek stupnice kryly s rámem mapy. 

 
2. Otáčíme mapou tak, aby severní hrot magnetky buzoly ukazoval na 

stupnici hodnotu příslušné magnetické deklinace (). 
 

Mapa je zorientována správně pouze tehdy, jestliţe jsme vzali v potaz 
hodnotu magnetické deklinace. Magnetickou deklinaci nemusíme brát v potaz, 
jestliţe její hodnota je menší neţ jeden dílek stupnice buzoly. V tomto případě 
se hrot magnetky nastavuje rovnoběţně s rámem mapy. 

 

 
 

                      

N

S

EW
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6.4 Určení vlastního stanoviště 

 

Lokalizace polohy vlastního stanoviště je velmi důleţitá pro všechny 
způsoby orientace, včetně orientace v terénu s mapou. Jde o přesné určení 
polohy stanoviště jak v terénu, tak i na mapě. Nejpouţívanějšími způsoby 
určení vlastního stanoviště jsou určení od blízkých orientačních bodů a 
protínání. 

 
Vyuţití blízkých orientačních bodů je metoda určení polohy vlastního 

stanoviště, která předpokládá znalost jasně identifikovatelných bodů v blízkosti 
stanoviště. 
 

Metoda protínání je způsob určení vlastního stanoviště s vyuţitím 
vzdálených orientačních bodů nebo terénních čar. 

 
 

Nejpouţívanějšími způsoby určení vlastního stanoviště:

Vyuţití blízkých orientačních 

bodů

Metoda protínání

Protínání zpět

Protínání ze strany

 
 

 

 

6.4.1 Vyuţití blízkých orientačních bodů  

 
Vyuţití blízkých orientačních bodů je metoda určení polohy 

vlastního  
stanoviště, která předpokládá znalost jasně identifikovatelných bodů  
v blízkosti stanoviště. 

 

1. Provedeme usměrnění mapy některým ze způsobů, které byly 
popsány v předcházející části. 

2. Zvolíme dva nebo tři blízké orientační body spolehlivě 
identifikované na mapě i v terénu. 

3. Odhadem vzdáleností d1, d2, d3 a určením směrů z  bodů P1, 
P2 a P3 stanovíme na mapě polohu vlastního stanoviště. 

Pokud se některý z orientačních bodů nachází velmi blízko, 
určíme polohu stanoviště přímým změřením (odkrokováním). Je-li naše 
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stanoviště na bodě, který je znázorněn na mapě, jde především o to 
tento bod pomocí známých orientačních bodů bezpečně identifikovat.  

 

V členitém terénu je vhodné upřesnit polohu stanoviště s ohledem na terénní  

tvar na němž se stanoviště nachází (na kupě, hřbetě apod.). 

 

 

 

Využití blízkých orientačních bodů

d2

d3

d1

d3

d2
d1

 
 

 

6.5 Metoda protínání zpět 

 

Metoda protínání zpět se vyuţívá ve volném terénu, mimo terénní čáru, 
kdy se určí vlastní stanoviště protnutím ze dvou aţ tří směrů. 

 
1. Usměrníme mapu, 
2. V terénu a na mapě zvolíme dva aţ tři orientační body, pokud moţno 
    v širokém úhlovém rozestupu, 
3. K orientačním bodům P1 a P2 na mapě postupně přikládáme 

pravítko tak, aby podél jeho hrany bylo vidět příslušné orientační 
body v terénu (P1) a (P2). Vykreslíme přímky na orientační body, 

4. Poloha hledaného stanoviště se nachází v průsečíku přímek P1(P1) 
a P2(P2).  

 
Úhly rozestupu by neměly být menší neţ 30°. Při pouţití tří orientačních 

bodů se záměrné přímky neprotnou v jednom bodě, ale vytvoří trojúhelník. 
Hledané stanoviště je přibliţně v těţišti tohoto trojúhelníka. 
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P1

P2

Metoda protínání zpět

 
 

 

6.6 Metoda protínání ze strany 

 

Metoda protínání ze strany je způsob určení vlastního stanoviště, 
kterou vyuţijeme, nacházíme-li se na terénní čáře (silnice, ţeleznice, břeh 
řeky, elektrická vedení apod.), kdy polohu určíme jejím protnutím záměrnou 
přímkou ze strany. 

 
1.  Usměrníme mapu. 
2.  Přibliţně v kolmém směru na terénní čáru zvolíme orientační bod 

                          P3. 
3.  Při zachování usměrnění mapy vedeme pravítkem záměrnou přímku    
     z orientačního bodu na mapě na orientační bod P3 v terénu. 
4. V místě protnutí přímky P3 s obrazem terénní čáry je určované 
   stanoviště. 

 

      

Metoda protínání ze strany

P3
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7. TOPOGRAFICKÁ ORIENTACE 
 
Srovnání terénních předmětů a tvarů v zájmové oblasti s mapovým 

podkladem spočívá v postupném určování jednotlivých prvků v terénu a jejich 

ztotoţnění na mapě nebo naopak.  

 

7.1 Srovnání terénu s mapou 

 
Srovnání terénu s mapou znamená přesné ztotoţnění viditelných  

 terénních tvarů a předmětů s jejich obrazem na mapě. 
 

1. Část terénu, který srovnáváme s mapou, rozdělíme na zóny 

(nejbliţší, střední a vzdálená). Hloubka zón závisí na viditelnosti a 

rozlehlosti terénu; 

2. Co nejpřesněji usměrníme mapu a určíme vlastní stanoviště; 

3. Odhadneme vzdálenost k hledanému předmětu a převedeme ji do 

měřítka mapy; 

4. Tuto vzdálenost vyneseme na mapě na myšlenou spojnici 

stanoviště – předmět;  

5. Na konci vynesené vzdálenosti najdeme na mapě příslušný 

předmět. 

 
Obdobně postupujeme u všech dalších předmětů v jednotlivých zónách.  

 

7.2 Srovnání mapy s terénem 

 
Srovnání mapy s terénem se provádí obdobně. 
 
1. Co nejpřesněji usměrníme mapu a určíme vlastní stanoviště; 

2. Část terénu, který srovnáváme s mapou, rozdělíme na zóny; 

3. Vzdálenosti změřené na mapě převedeme na skutečnou vzdálenost; 

4. Tuto vzdálenost odhadem vyneseme na prodlouţenou přímku 

stanoviště – předmět; 

5. Na konci vynesené vzdálenosti najdeme na mapě příslušný 

předmět. 
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7.3 Orientace za pochodu s mapou 

 

         

Orientace za pochodu s mapou

Orientace za pochodu s mapou zahrnuje:

Orientace podle mapy 

za pochodu

• dosaţení mezilehlého bodu

• znovu usměrnění mapy

• opakování postupu …

- usměrnění mapy

- určení vlastního stanoviště

- srovnání mapy s terénem

- stanovení osy pochodu

- rozdělení na úseky

- studium úseků trasy

Příprava pochodu

 
 
Orientace v terénu podle mapy za pochodu se řídí obdobnými pravidly 

jako orientace mapy na místě a zahrnuje usměrnění mapy, určení vlastního 
stanoviště a srovnání mapy s terénem. 

 
Cílem této orientace je řízení a kontrola pochodu (přesunu) a neustála 

znalost aktuální polohy za pochodu. Její odlišnost spočívá v tom, ţe stanoviště 
je pohyblivé, mění se směr a rychlost pohybu. Z těchto důvodů musí orientace 
probíhat rychle a soustřeďuje se zpravidla na bezprostřední okolí osy 
pochodu.  

 

7.3.1 Příprava pochodu 

 
Příprava pochodu spočívá ve zvolení osy pochodu, kterou zpravidla 

nevolíme co nejkratší, ale vybíráme takovou, která je nejschůdnější, která má 
skryt a co nejméně překáţek. Při volbě osy uplatňujeme poţadavek, aby 
pochod byl časově co nejkratší. Tato etapa zahrnuje: 
 

1. Zakreslíme osu pochodu do příslušného měřítka mapy (obvykle do 
    mapy měřítka 1 : 100 000); 
2. Rozdělíme osu pochodu na úseky v závislosti na obtíţnosti  

                          orientace; 
3. Prostudujeme úseky trasy s důrazem na průjezdy sídly, křiţovatky  

komunikací nebo lesní úseky a volíme vhodné orientační body jako 
jsou trigonometrické body, elektrická vedení nebo výrazné terénní 
tvary; 

4. Usměrníme mapu, případně zjistíme směr výjezdu z prostoru  
    soustředění do výchozího místa pochodu.  
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7.4 Orientace podle mapy za pochodu 

 

Orientaci podle mapy za pochodu můţeme provádět při pěším přesunu 
nebo na vozidlech, kdy jsou vyuţívány převáţně existující komunikace.  
 

1. Usměrníme mapu na výchozím bodě. 
2. Není-li z výchozího bodu vidět první orientační bod, zvolíme 
3. mezilehlý bod. 
4. Po dosaţení mezilehlého bodu provedeme znovu usměrnění mapy 

a případně zvolíme další mezilehlý bod. 
5. Tento postup opakujeme pro jednotlivé úseky trasy aţ po dosaţení  

cílového bodu. 
6. Za pochodu sledujeme terén a okolní objekty a srovnáváme je se  

zákresem na mapě. Průběţně vyznačujeme svůj postup do mapy.  
 

Při orientaci v městech vyuţíváme topografické mapy měřítka 
1 : 25 000. V zalesněném prostoru volíme jako orientační body průseky, 
křiţovatky cest, hranice lesa a výrazné terénní tvary. 
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8. ORIENTACE V TERÉNU BEZ MAPY 

8.1 Určování světových stran 

 
Určení světových stran pomocí kompasu a buzoly 
 
Kompas je základní pomůcka pro určování světových stran. Je tvořen 

magnetickou střelkou a směrovou růţicí. Střelka je nejčastěji ocelová, uloţená na 
jehlovém loţisku, plovoucí v kapalině. Střelka se vţdy urovná ve směru 
magnetických siločar (poledníku) a směřuje k magnetickému pólu.  
 

Kompas vznikl v Číně ve 3. st. př.n.l. Měl tvar vozíku s postavou ukazující 
k jihu. Do Evropy ho dovezli arabští obchodníci. 
 

                              
 

 

Buzola  je kompas doplněný otočnou stupnicí a záměrným zařízením. Slouţí 
k určování směrů – azimutů. 
 

Funkce ovlivněna magnetickými anomáliemi a kovovými předměty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tank, dělo 50 m  

nákladní a osobní vozidla 20 m  

osobní zbraně, drátěné ploty 3 m  

kovové výstrojní součástky 1 m  
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8.2 Podle Slunce a hodinek 

 

1. Malou ručičku namířit na Slunce; 
2. Osa úhlu mezi ručičkou a dvanáctkou směřuje k jihu; 
3. Nutno opravit o letní čas (-1 hodina). 

 

 

                                                 
 

 

8.3 Podle hvězd 

  

       Severní polokoule – Polárka (α-Ursa minor)                      Jiţní polokoule (σ-Octanis)  

 

                                           
 
 
 
 
 

8.4 Další metody 

 
• Letokruhy na pařezu – hustěji na severní straně kmene; 
• Sklon mraveniště – severní strana příkrá; 
• Mech a lišejníky – více na severní straně kmenů/kamenů; 
• Větve osamělých stromů – na jiţní straně jsou delší; 
• Tmavší strana kmenu buku směřuje na chladnější (severní) stranu; 
• Oltáře v kostelech jsou často na východě, vchod směřuje k západu.  

Severka je poslední hvězda v oji Malého 
vozu. Nejsnáze ji najdeme prodlouţením 
spojnice zadních kol Velkého vozu.  
 

σ-Octanis není jasně viditelná, pro její 
vyhledání pouţijeme souhvězdí Jiţní kříţ  
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8.5 Určování směrů 

 
Vytyčení azimutu je častá úloha při orientaci v terénu bez mapy. Při 

měření se musí dbát na to, aby se busola drţela vodorovně. Vytyčení je nutné 
provést s maximální přesností. Chyba v určení azimutu o 1 stupeň se na 
vzdálenost 1 km projeví posunem o 17,5m.    

 

8.5.1Vytyčení azimutu 

 
• Hodnotu azimutu ztotoţnit se záměrnou osou; 
• Otočit buzolu tak, aby střelka ukazovala na značku severu N; 
• Záměrná osa vytyčuje ţádaný azimut. 
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8.5.2 Určení azimutu cíle 

 
1. Záměrným zařízením buzoly namířit na cíl; 
2. Otáčet otočnou částí, aţ se střelka ztotoţní se značkou severu N; 
3. Na stupnici odečíst hodnotu azimutu AM.  

 
 

 

 

 

8.5.3 Odhadem  

 

                                   
 

 

8.5.4 Odkrokováním 

 

 Počítají se dvojkroky; 

 1 dvojkrok měří 1,5m; 

 Vzdálenost D= počet dvojkroků x 1.5.  
 
 
 



 55 

9.TERÉN 
 

Reliéf terénu je nejvýznamnějším prvkem fyzickogeografických 
podmínek na válčišti terénní tvary a terénní předměty společně vytváří sloţitý 
celek – krajinnou sféru. Geografie a topografie řeší vztahy mezi jednotlivými 
prvky této krajinné sféry.  

 
Například jaký vliv má vodstvo na komunikace, charakter terénu na sídla 

atd. Studují se také situace při různých podmínkách – klimatických, bojových 
(vliv počasí nebo bojové činnosti na krajinu). 

 
Terén je určitá část zemského povrchu se všemi jeho nerovnostmi a všemi 

přirozenými nebo umělými objekty, které se na něm nacházejí. 
 
Terén tvoří dvě základní skupiny objektů: 
 

 terénní tvary;  
 a terénní předměty. 

 
Terénní tvary (výškopis) udávají souhrn nerovností zemského povrchu, 

charakterizují terénní reliéf a jeho členitost. 
Terénní předměty (polohopis) přírodního nebo umělého původu tvoří 
v souhrnnou situační náplň terénu. 

Terén je určitá část zemského povrchu se všemi jeho nerovnostmi a 
všemi přirozenými nebo umělými objekty, které s na něm nacházejí. 

 
Terén tvoří dvě základní skupiny objektů: 
 terénní tvary;  
 a terénní předměty. 

 
Terénní tvary (výškopis) udávají souhrn nerovností zemského povrchu, 

charakterizují terénní reliéf a jeho členitost. 
 

Terénní předměty (polohopis) přírodního nebo umělého původu tvoří 
v souhrnnou situační náplň terénu. 

 

         

Terén

terénní tvary terénní předměty
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9.1 Vojenský význam terénu 

 
Původně byl důraz brán na studium vlastní krajiny. Čím dál tím více se 

geografická sluţba orientuje do zahraničí, kde se provádějí různé geografické 
analýzy. Později zde budou rozebrány terénní tvary a předměty vyskytující se u nás. 
Mohou existovat i speciální případy v terénu, které nás mohou také zajímat, ale 
nejsou zde zobrazeny (není tématem přednášky – terén spíše z hlediska 
topografického). Př.: Velehory, pouště, pralesy. Velkoměsta, oblasti těţby surovin, 
doprava ve světě. Více studuje vojenská geografie. 
 

Terén je jedním z nejdůleţitějších prvků bojové činnosti, který musí vzít do 
úvahy kaţdý velitel před vydáním bojového rozkazu. 
Vyuţití reliéfu terénu: 
 

 členitost terénu určuje volbu nejvhodnějších směrů činnosti vojsk; 
 reliéf hraje rozhodující roli při budování obrany; 
 vyuţívají se přirozené ochranné vlastnosti reliéfu terénu k ochraně proti 

zbraním hromadného ničení. 
 
 

9.2 Terénní předměty 

 

Jsou to všechny objekty na zemském povrchu, umělého či přírodního původu. 
Hlavní důraz klademe na objekty, které se vyskytují v mapách a produktech 
geografické sluţby AČR. Sbírají se informace o jejich poloze a jejich charakteristiky. 
 

Mezi terénní předměty řadíme:  

 
 vodstvo; 
 porosty; 
 komunikace; 
 sídla a průmysl. 

 
 

9.3 Ostatní objekty  

 

Geodetické body jsou pevné body v terénu s přesně určenými 
souřadnicemi. Pomocí nich se provádí geodetická měření.  
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10. Měření na topografických mapách (TM) 
 

10.1 Měřítko mapy 

 

 Mapa je ortogonálním průmětem terénu do zobrazovací roviny, tudíţ 
vzdálenost mezi dvěma body je vţdy vodorovná;  

 Měřítko mapy udává poměr mezi délkami na mapě a skutečnými 
vodorovnými vzdálenostmi v terénu; 

 Měřítko mapy je tedy prostředkem převodu vzdáleností měřených na mapě 
na jejich skutečné délky v terénu;  

 Měřítko mapy je vţdy uvedeno v číselné a grafické formě na spodním 
okraji mapy; 

 Číselné měřítko nevyjadřuje změny vyvolané sráţkou podloţky (papíru); 
 Grafické měřítko vyjadřuje změny vyvolané sráţkou podloţky (papíru), 

Změny teploty a vlhkosti vzduchu ovlivňují celou podloţku, tedy i grafické 
měřítko; 

 Při změně relativní vlhkosti vzduchu o 10 % se změní rozměr papíru asi o  
1 %. 

 

       

Měřítko mapy

Číselné měřítko mapy

Grafické měřítko mapy

D

d

M
m 

1

m     …   měřítko mapy 

M …   měřítkové číslo

d      …   vzdálenost na mapě

D …   vzdálenost v terénu

 
 

10.2 Měření přímých vzdáleností na mapě (přímých čar) 

 

 Prouţkem papíru; 
 Milimetrovým měřítkem; 
 Odpichovátkem; 
 Výpočtem z pravoúhlých rovinných souřadnic; 
 Měření nepřímých vzdáleností na mapě (zakřivených čar); 
 Velitelskou šablonou;  
 Mechanickým křivkoměrem; 
 Digitálním křivkoměrem; 
 Stochastickou metodou. 
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10.2.1 Měření přímých vzdáleností na mapě - postup 

 Prouţkem papíru, přenášíme určovanou vzdálenost na prouţek papíru. 
Celkovou vzdálenost zjistíme pomocí grafického měřítka; 

 Odpichovátkem obdobný postup jako u prouţkové metody. Vhodně 
zvolíme tzv. krok Δd (rozevření odpichovátka), kterému podle 
grafického měřítka odpovídá v terénu vzdálenost ΔD. Potom 
odpichovátkem kopírujeme měřenou vzdálenost a zjistíme n kroků 
odpichovátka.Celková vzdálenost v terénu se vypočte: D = n . ΔD + 
(doměrek); 

 Milimetrovým měřítkem na mapě se změří délka spojnice daných bodů 
a podle číselného měřítka (D = d . M) se vypočte vzdálenost v terénu. 
Běţná školní pravítka s milimetrovým dělením mají chybu asi ± 0,25 %. 

 

 

          

 Prouţkem papíru

 Odpichovátkem

 Milimetrovým měřítkem
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10.3. Určování nepřímých vzdáleností  

 

Nepřímé (křivé) vzdálenosti se na mapě nejčastěji měří při určování 
délek pochodových os. 

 
 Velitelskou šablonou obdobný postup jako u měření vzdáleností  

milimetrovým měřítkem; 
 

 Mechanickým křivkoměrem na začátku měření se nastaví ukazatel 
křivkoměru na nulu, potom pohyblivé kolečko zkoincidujeme s výchozím 
bodem a kopírujeme křivou vzdálenost. Stupnice křivkoměrů jsou 
vyhotoveny v měřítcích pouţívaných map, takţe umoţňují přečíst přímo 
skutečnou délku měřené čáry v terénu; 
 

 Digitální křivkoměr obdobný postup jako u měření vzdáleností 
mechanickým křivkoměrem.  

 

 

        

 Velitelskou šablonou

 Mechanickým křivkoměrem

 Digitálním křivkoměrem 
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11.  World Geodetic System 1984 - WGS 84 
 

Světový geodetický referenční systém 1984 (World Geodetic System 
1984, ve zkratce WGS84) je standardem NATO v geodézii (STANAG 2211). 
Do pouţívání v AČR byl zaveden 1. ledna 1998 nařízením náčelníka 
Generálního štábu AČR č. 34/1997 Věstníku MO „Zavedení světového 
geodetického referenčního souřadnicového systému WGS84“.  
 

Plné zavedení systému bylo stanoveno na 1. leden 2006. Tímto dnem se v AČR 
zároveň ruší používání geodetického systému S-42/83. 

 

Definice a realizace geodetického systému WGS84 

 

Systém WGS84 je konvenční terestrický referenční systém (Conventional 
Terrestrial Reference System, ve zkratce CTRS). Jde o geocentrický pravoúhlý 
pravotočivý systém pevně spojený se Zemí. Zpřesňováním systému je pověřena 
Mezinárodní sluţba rotace Země (International Earth Rotation Service, ve zkratce 
IERS). Systém je definován geometrickými a fyzikálními (dynamickými) parametry:  

 

 poloha počátku a orientace os pravoúhlé prostorové souřadnicové soustavy; 

 parametry referenčního (vztažného) elipsoidu; 

 gravitačním modelem Země a geoidem.  

 

Původně ryze vojenský systém GPS nachází stále širší uplatnění i v civilním 
sektoru.  Koordinace vojenských a civilních zájmů je uskutečňována zejména na 
základě jednání ministerstev obrany a dopravy USA. Přibliţně jednou za dva roky je 
vydáván pod patronací obou ministerstev Federální radionavigační plán, ve kterém 
jsou charakterizovány základní směry aplikací a vlastností GPS z hlediska jeho 
vyuţití civilními uţivateli. 

Vyuţívání technologií zaloţených na GPS zahrnuje prakticky všechny oblasti 
lidské činnosti, ve kterých je třeba znát nebo určovat polohu nebo přesný čas. 
 

 
Hlavními oblastmi využití systému GPS jsou: 

 
 geodézie – přesné zaměřování geodetických bodů, budování geodetických 

sítí a vytyčování; 

 geodynamika – sledování pohybů bodů na zemském povrchu nebo celých 

kontinentů a to i v reálném čase; 

 stavebnictví a těţební průmysl – řízení pohybu stavebních a těţebních 

strojů; 

 zemědělství a lesní hospodářství – lokalizace dávkování hnojiva, závlah, 

ochranných postřiků; 

 tvorba a podpora územně orientovaných informačních systémů – polohová 

a časová lokalizace zájmových objektů nebo jevů; 

 dispečerské systémy – z řídícího střediska lze sledovat, popř. řídit činnost 

účastníků systému (IZS, vozidla TAXI apod.); 
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 navigace pozemních vozidel, lodí a letadel; 

 turistika; 

 atd.   

 

Z hlediska vyuţitelnosti systému GPS v různých oblastech lidské 
činnosti je nutno sledovat, zda systém GPS poskytuje údaje s poţadovanou: 
 

  přesností (accuracy); 

  pokrytím (coverage);  

  dostupností (availability); 

  spolehlivostí (reliability);  

 a integritou. 

 

Přestoţe vše, co bylo dosud o navigačním systému GPS uvedeno, 
svádí k závěru, ţe se jedná o naprosto univerzální prostředek, byla by tato 
představa velkou chybou. Pro vyuţití technologie (obecně jakékoliv), musí 
uţivatel učinit dodatečná opatření, která zajistí, aby poskytované údaje měly 
poţadovanou parametry: 
 

Přesností se rozumí přesnost autonomní metody měření, která je 
základní a primární metodou, jak získávat prostřednictvím tohoto systému 
potřebné informace o poloze, rychlosti a času.  Jedná se o přímou komunikaci 
mezi uţivatelem a druţicemi kosmického segmentu GPS. Bezpečnostní 
politika systému GPS, definuje dvě úrovně přesnosti: 
  
1) přesnou polohovou sluţbu (PPS) s deklarovanou přesností v horizontální 

rovině lepší neţ 10m; 
 

2) a standardní polohovou sluţbu (SPS) s deklarovanou přesností lepší neţ 
20m. 

 
Dostupností sluţby se při daném pokrytí rozumí procento daného 

časového intervalu, po které dostatečný počet druţic vysílá dálkoměrný signál 
pouţitelný v kterémkoli bodě na Zemi nebo v její blízkosti. 

 
Pokrytím se rozumí procento daného časového intervalu, po které je 

v jakémkoli bodě na Zemi nebo v blízkosti Země při dané elevační masce 
viditelný dostatečný počet druţic s vyhovující geometrií určení polohy. 

 
Spolehlivostí sluţeb se při daném pokrytí a dostupnosti rozumí 

procento daného časového intervalu, po které okamţitá horizontální chyba 
nepřekročí daný práh spolehlivosti. 

 
Integritou se rozumí provoz systému, kdy okamţitá horizontální chyba 

nepřekročí deklarovanou přesnost.  V případě narušení integrity by měl 
uţivatel obdrţet varování o nesprávné funkci systému GPS. 
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11.1 Princip určení polohy GPS 

 

Poloha uţivatele GPS je výsledkem geometrického protínání 
z měřených vzdáleností mezi uţivatelem a druţicemi systému GPS. Tyto 
vzdálenosti se určují na základě zpracování druţicového signálu, k čemuţ 
existují různé metody a výpočetní algoritmy, které se mj. dělí podle toho, jakou 
měřickou veličinu z druţicového signálu zpracovávají. Vyhodnocovat lze 
následující měřické veličiny:  
 

 fázi C/A kódu nebo P(Y) kódu; 
 Dopplerův frekvenční posun; 
 fázi nosné vlny; 
 interferometrická měření. 
 
Nezbytným údajem pro určení polohy jsou i informace o poloze druţice 

(efemeridy – součást navigační zprávy). V současné době jsou nejvíce 
rozšířené přijímače GPS pracující na principu měření fáze kódu (navigační 
přijímače) nebo fáze nosné vlny (geodetické přijímače). 

 
 

Princip určení polohy GPS

přijímač GPS

 
 
 

11.2 Kódové měření 

 

Kódová měření vyuţívají tranzitní čas, tj. časový interval, za který signál 
překoná vzdálenost mezi anténou druţice a anténou přijímače. Tranzitní čas 
získáme zpracováním signálů, nejčastěji korelačními technikami. Pokud 
vynásobíme tranzitní čas rychlostí světla ve vakuu (c = 299 792 458 m/s), 
získáme tzv. pseudovzdálenost (pseudorange). Kódy pouţité pro určení 
tranzitního času jsou generovány atomovými hodinami na druţici a v přijímači. 
Hodiny na druţici a v přijímači nejsou ovšem synchronizovány.  
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Lze říci, ţe jde o dva různé časové systémy. Z tohoto důvodu se 
měřené pseudovzdálenosti liší od geometrických vzdáleností, odpovídající 
tranzitnímu času synchronizovaných hodin. 
 

Určení pseudovzdáleností je moţné jak s C/A-kódem, tak i s P(Y)-
kódem. V případě, ţe budeme pouţívat jen C/A-kód, je třeba si uvědomit, ţe 
C/A-kód se opakuje kaţdou milisekundu, čemuţ odpovídá vzdálenost 300 km. 
Protoţe druţice jsou ve vzdálenosti asi 20 000 km od přijímače, 
pseudovzdálenost určená jen z C/A-kódu je nejednoznačná. Tuto 
nejednoznačnost můţeme jednoduše řešit tím, ţe zadáme přibliţnou polohu 
přijímače (s přesností několika stovek kilometrů). Pokud přibliţnou polohu 
neznáme s dostatečnou přesností (například při přesunech na velké 
vzdálenosti), k jednoznačnému určení pseudovzdáleností se vyuţívají některé 
informace navigační zprávy.  

 

11.3 Metody určení polohy 

 
V principu existují tři základní metody určování polohy: 

 
1.  autonomní (absolutní) metoda; 
2.  diferenční metoda; 
3.  relativní metoda.  

 
Metody určení polohy lze dále dělit i podle jiných kritérií: 

 
  podle měřených veličin; 
  podle doby získání výsledné polohy; 
  podle reţimu pohybu přijímače v průběhu měření. 

 
 

Na základě rozdílných poţadavků uţivatelů GPS na přesnost určení 
polohy jsou vyráběny  různé typy přijímačů GPS a byly vyvinuty různé metody 
měření pro vyuţití v navigaci, geodézii a geodynamice.  

 
 

ad 1) Autonomní metoda určení polohy 
 
– uţivatel vybavený GPS přijímačem určuje svou polohu pouze pouhým 

pasivním příjmem a následným zpracováním GPS signálu, tato metoda nevyţaduje z 
pohledu uţivatele ţádná jiná technická ani součinnostní opatření. 

 
 
ad 2) Diferenční a relativní metody určení polohy 
 
 – uţivatel vybavený GPS přijímačem určuje svoji polohu opět prostřednictvím  

druţic, ale vzhledem k jinému zpravidla souřadnicově známému bodu, na kterém je 
umístěn další přijímač GPS. Uţivatel se musí spoléhat na to, ţe v daném okamţiku 
existuje ještě jiná funkční stanice GPS, na jejíţ správné činnosti je závislý výsledek 
jeho měření. Tím ztrácí svou nezávislost a soběstačnost.  
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Diferenční a relativní metody se používají všude tam, kde přesnost autonomní 
metody měření již nepostačuje nebo kde je vyžadována vysoká spolehlivost výsledků  

 

11.4 Dělení podle dalších kritérií: 

 
 podle měřených veličin: 

 
 kódové - vyuţívající kódová měření, 
 fázové - vyuţívající fázová měření, 
 kombinované - přijímače vybavené moderními obvody 

vyuţívají k určení polohy kódových i fázových měření a také 
měřeného dopplerovského posunu.  

 
 podle doby získání výsledné polohy: 

 
 na metody v reálném čase (real-time processing), které 

poskytují výsledky bezprostředně v poli nebo ještě na 
stanovisku. Výsledek můţeme označit za okamžitý, pokud je 
poloha vypočítána mezi dvěma měřeními a  doba výpočtu je 
zanedbatelná,  

 na metody s následným zpracováním (postprocessing), při 

nichţ nejdřív registrujeme měřená data a potom je 
zpracujeme. Zpracování dat obvykle neprobíhá v poli. 
Kombinujeme data měřená na různých stanovištích;  
 

 podle reţimu pohybu přijímače v průběhu měření: 
 
 statické (static), pomocí kterých určujeme polohu 

stacionárního, nepohybujícího se přijímače, přijímač je tedy 
v průběhu měření v klidu, 

 kinematické (kinematic), pomocí kterých určujeme polohu 

pohybujícího se přijímače, tj. přijímač se v průběhu měření 
stále pohybuje. 

 

Autonomní metoda určení polohy 

 

 jednoduchost měření, 
  nezávislost a plná soběstačnost uţivatele GPS, 
  poloha určena bezprostředně vůči druţicím GPS – WGS 84 (čtyři 

druţice = 3D poloha). 
 

Uţivatel vybavený jedním přijímačem GPS určuje svoji třírozměrnou 
polohu na základě měření pseudovzdáleností mezi přijímačem GPS a alespoň 
čtyřmi druţicemi. 

 
 
Přijímač GPS můţe být přitom v klidu nebo se pohybovat. K určení 

výsledných souřadnic uţivatele jsou potřebné kromě pseudovzdáleností i 
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efemeridy („souřadnice“) příslušných druţic, které jsou součástí navigační 
zprávy druţicového signálu. Autonomní určení polohy tedy znamená, ţe 
uţivatel určuje svoji polohu bezprostředně vůči druţicím, které jsou na základě 
vysílaných efemerid přímou realizací systému WGS 84, ve kterém také 
uţivatel určuje primárně svoji polohu. Údaje o poloze mohou být pomocí, v 
GPS přijímači dostupných, transformačních klíčů převáděny do různých 
formátů souřadnic národních souřadnicových systémů. Autonomní metoda 
měření se nejvíce pouţívá v navigačních aplikacích.  

 
 

Autonomní metoda určení polohy

 

 

Diferenční metody určení polohy 

 

Tyto metody jsou zaloţeny na pouţití nejméně dvou přijímačů, z nichţ 
jeden, nazývaný referenční, je umístěn na bodě se známými souřadnicemi. 
Další přijímače (pohyblivé) určují polohu souřadnicově neznámých bodů. 
Všechny přijímače (referenční a pohyblivé) musí ve stejném čase sledovat 
alespoň čtyři stejné druţice.  

 
Ze známé a změřené polohy referenčního přijímače můţeme vypočítat 

tzv. diferenční korekci (opravu), o kterou lze opravit (diferenčně korigovat) 
měření na neznámých bodech aţ do vzdálenosti zhruba 500 km od referenční 
stanice (platí pro kódové měření).  

 
Diferenční korekce v sobě zahrnuje většinu chyb, vzniklých při 

průchodu signálu GPS ionosférou a troposférou, chybu v nepřesnosti určení 
efemerid druţic a chybu z umělého zhoršování výsledků technikou SA (do 
1.5.2000). Diferenčně korigovat lze buď přímo souřadnice určovaných bodů 
nebo měřené pseudovzdálenosti k právě viditelným druţicím. Se vzrůstající 
vzdáleností od referenční stanice přesnost diferenční korekce obecně klesá. 
Podle toho, v jaké časové rovině je diferenční korekce počítána, rozeznáváme 
diferenční metodu v reálném čase nebo s vyuţitím postprocessingu.  
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Diferenční metody určení polohy

mobilní přijímačreferenční stanice

 
 

11.5 Chybové zdroje při měření GPS 

 
Přijímaný radiový signál GPS je ovlivněn řadou faktorů, které znehodnocují 

přesnost měření pseudovzdáleností a tím v podstatě způsobují i nepřesnosti v 
určení polohy přijímače.  

 
Tyto faktory lze rozdělit podle lokalizace do tří skupin: 

 
1. chyby kosmického segmentu;  
2. chyby způsobené průchodem signálu atmosférou; 
3. chyby způsobené přijímačem a vlivem bezprostředního okolí 

přijímače. 
 
 

Do první skupiny patří: 
 

- nepřesnost matematického modelu pouţitého pro výpočet polohy 
druţice;  

- nepřesnost korekce časové základny druţice, zjednodušeně chyba 
hodin druţice;  

- chyba v určení polohy druţice z parametrů obsaţených v navigační 
zprávě;  

- do 1. května 2000 i uměle zaváděná chyba efemerid druţic tzv. 
Selective Availability. 

 
Do druhé skupiny náleží: 

 
- zbytková chyba ionosferického zpoţdění;  
- zbytková chyba troposferického zpoţdění. 
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 Do třetí skupiny patří: 
 

- nepravidelnosti chodu hodin přijímače; 
- variace fázového centra antény přijímače – nemá přiliš velký vliv;  
- vícecestné šíření tzv. multipath – vzniká odrazem druţicového 

signálu např. od velkých vodních ploch, kovových plotů apod. 
 

Vzhledem k tomu, ţe systém GPS je dynamický systém, je i přesnost 
výsledků závislá především na stavu v jakém se nachází kosmický segment 
systému a dále pak i na čase a místě měření. To znamená, ţe předem nelze 
předpovídat, jak přesné dostaneme výsledky při absolutním určení polohy pomocí 
GPS přijímače. 

 

11.5.1 Ovlivnitelné faktory přesnosti 

 

Existují faktory ovlivňující přesnost určení polohy, které můţe zkušený 
uţivatel systému GPS eliminovat. 

 
Jedná se především o: 

 
 počet „viditelných“ druţic, 
 konstelaci druţic (a s tím související hodnoty DOP), 
 výška druţic nad obzorem. 

Počet viditelných družic 

 
Přesnost určení polohy, můţe uţivatel ovlivnit volbou místa stanoviště. 

Horní hemisféra by měla být při měření s přijímači GPS pokud moţno odkrytá, 
bez překáţek. Tím je zabezpečen příjem signálu ze všech „viditelných“ druţic. 
  
 

Počet viditelných družic
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Konfigurace družic (DOP) 
 

Vliv geometrické konfigurace druţic na přesnost určovaných veličin se 
vyjadřuje pomocí faktoru označovaného DOP (Dilution of Precision). 

Kombinace druţic, která má nejmenší hodnotu DOP, poskytuje při stejné 
přesnosti určení všech pseudovzdáleností nejpřesnější řešení. Podle účelu 
měření je moţné jako kritérium pro výběr druţic vybrat PDOP, GDOP, HDOP 
nebo TDOP. 

 
 PDOP (Position DOP, polohový DOP) - vliv na určení prostorové 

polohy, 
 

 GDOP (Geometric DOP, geometrický DOP) - vliv na určení všech čtyř 
určovaných veličin (prostorová poloha a korekce hodin přijímače), 
 

 TDOP (Time DOP, časový DOP) - vliv na určení korekce hodin 
přijímače, 
 

 HDOP (Horizontal DOP, horizontální DOP) - vliv na určení horizontální 
polohy, 
 

 VDOP (Vertical DOP, vertikální DOP) - vliv na určení výšky. 
 

Lze ovlivnit dobou pozorování – existují softwarové prostředky 
umoţňující naplánovat měření v co nejlepších podmínkách (počet a 
rozmístění druţic, hodnota DOP). 

 
 

        

Konfigurace družic (DOP)

špatná konfigurace - PDOP  > 8dobrá konfigurace  - PDOP < 4 
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Výška družic nad obzorem 
 

Při delším průchodu signálů z druţic atmosférou, dochází vinou 
ionosférické a troposférické refrakce ke zpoždění, které se negativně projevuje 
při určení pseudovzdáleností. Lze ho ovlivnit volbou elevační masky. 

 
 

   

Výška družic nad obzorem
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12. Geodetický systém WGS84 

 je realizován referenčním  rámcem. 

Světový referenční rámec

Diego Garcia

Kwajalein

Colorado Springs

Hawai

Ascension

Světový referenční rámec WGS84 tvoří monitorovací stanice systému GPS.

 
 
 

Referenční rámec ČR 
 

Pro území ČR je systém pevně spojen s reálnou Zemí prostřednictvím 
referenčního rámce (sítě rovnoměrně rozmístěných opěrných trigonometrických 
bodů). Původní referenční rámec WGS84, který má 10 opěrných bodů, byl zaměřen 
v roce 1992 technologií GPS ve spolupráci s americkou mapovací agenturou. 
 

 

Referenční rámec ČR

178

3

9

11

10

5

12
7

1

8

V ČR tvoří referenční rámec WGS84 souřadnice bodů zaměřených GPS.

 



 71 

12.1 Global Positioning Systém - GPS 

 
GPS (Global Positioning System)  je PNT (Positioning Navigation and 

Timing) systém vyvinutý primárně pro potřeby armády USA. Systém GPS je 
tzv. PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně pro 
potřeby armády Spojených států, tzn. poskytuje informace o poloze, navigační 
údaje a přesný čas.  

 
Tento systém lze charakterizovat šesti základními vlastnostmi: 

 
1) Jedná se o systém vojenský, který byl primárně vyvíjen pro armádu 

USA a je zcela pod její kontrolou; 
 

2) Jedná se o systém globální – umoţňuje určovat polohu kdekoliv na 
Zemi nebo v jejím blízkém okolí v jediném souřadnicovém systému 
(WGS84); 
 

3) Jde o systém druţicový – základem systému jsou druţice, které 
obíhají kolem Země v šesti polárních drahách; 
 

4) GPS je systém dálkoměrný – určování polohy je zaloţeno na 
„měření“ vzdálenosti přijímač-druţice; 
 

5) Jedná se o systém radiový – druţice vysílají radiový signál, který je 
zpracováván přijímači; 
 

6) Jde o systém pasivní – uţivatel (resp. přijímač) pouze přijímá 
radiový signál z druţic.  
 
To znamená, že v jeden okamžik může využívat systém GPS 
libovolný počet uživatelů! 

 
Poloha počátku a orientace os pravoúhlé prostorové souřadnicové  

soustavy 

 

  Umístění a orientace os souřadnicové soustavy jsou definovány takto:  

 

• Počátek – těţiště Země (geocentrum).  

• Osa Z – směřuje na referenční pól IERS (IERS Reference  

  Pole, ve zkratce IRP). Tento směr odpovídá směru  

  na Konvenční terestrický pól BIH (Bureau  

  International de l’Heure).  

• Osa X – průsečnice roviny referenčního poledníku IERS  

  (IERS Reference Meridian, ve zkratce IRM) a roviny  

  procházející počátkem systému a kolmou k ose Z  

  (roviny rovníku).  

• Osa Y – doplňuje souřadnicovou soustavu na pravoúhlou  

pravotočivou, tj. leţí v rovině rovníku 90° východně 
od osy X.  



 72 

 

Počátek souřadnicového systému WGS84 je totožný se středem  

referenčního elipsoidu WGS84 a osa Z je rotační osou elipsoidu.  

 

Umístění a orientace souřadnicové soustavy

Z

Y

X

rovník

Greenwich

těţiště Země

WGS84 je geocentrický systém – počátek souřadnic leţí v těţišti Země.

 Počátek - těţiště Země

 Osa Z - směřuje na 

referenční pól

 Osa X - průsečnice roviny 

referenčního poledníku 

(Greenwich) a roviny rovníku

 Osa Y - doplňuje systém 

na pravoúhlou pravotočivou 

souřadnicovou soustavu

WGS84 je globální systém - jeho 

definice platí pro celý zemský 

povrch a blízké okolí Země.

 

 

 

12.1.1 Parametry referenčního (vztaţného) elipsoidu  

 

Geoid představující tvar zemského tělesa je nepravidelná fyzikální 
plocha. Geoid nelze analyticky popsat, a proto není vhodný jako vztaţná 
výpočetní plocha pro definici geodetického systému. Definujeme tedy rotační 
elipsoid. Ten v daném souřadnicovém systému představuje těleso, které 
optimálně nahrazuje skutečný tvar Země. Rotační elipsoid je matematicky 
definován velikostí hlavní poloosy a zploštěním nebo velikostí hlavní a vedlejší 
poloosy.  

 

Elipsoid WGS84 je geocentrický hladinový (ekvipotenciální) rotační 
elipsoid, který je integrální sloţkou systému WGS84. Systém WGS84 je 
definován čtyřmi parametry uvedenými v tabulce 1.  

 

 

12.1.2 Gravitační model Země a geoid  

 
Planeta Země není dokonale kulatá, její tvar je v důsledku odstředivé a 

gravitační síly deformován. Pokud by povrch Země pokrývaly oceány, potom 
by se právě hladina oceánů ustálila ve tvaru, které-mu se v geodézii říká 
geoid. Plocha geoidu je v systému WGS84 definována gravitačním modelem 
Země EGM96 (Earth Gravi-tational Model). S vyuţitím parametrů EGM96 je 
moţné vypočítat výšku geoidu v systému WGS84.  
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Gravitační model a geoid

geoid

referenční elipsoid

a

b

  - úhlová rychlost rotace Země

 GM - gravitační konstanta

  = 7 292 115  10-11 rad/s

 GM = 3 986 004,418  108 m3/s2 

 
 

12.2 Poţadavky na systém GPS 

 

Aby systém GPS mohl globálně poskytovat spolehlivé PNT informace, 
byly jiţ při jeho vývoji definovány obecné poţadavky, které musí splňovat: 

 
 

1. požadavek: 
  informace musí být dostupné na jakémkoliv místě na Zemi a v jejím 

blízkém okolí, a to i při velmi vysokých rychlostech v jediném 
souřadnicovém systému, 
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2. požadavek: 
 informace musí být dostupné kontinuálně v kteroukoliv denní nebo 

roční dobu 
 
 
 

                                                                                                        
 
 
3. požadavek: 

 informace musí být dostupné za jakýchkoliv klimatických a 
povětrnostních podmínek. 

 
 

                          
 
 

12.3 Systém GPS lze rozdělit do tří funkčních segmentů: 

 
1) Kosmický segment – je základem celého systému. Sestává z 

druţic umístěných na oběţných drahách kolem Země, které 
vysílají radiový signál; 

 
2)  Kontrolní segment – je tvořen hlavní řídicí stanicí, 

monitorovacími stanicemi a pozemními anténami. Kontrolní 
segment komunikuje s kosmickým segmentem, jeho úkolem je 
udrţovat kosmický segment v co nejlepším výkonu; 

 
3) Uţivatelský segment – tvoří libovolný počet uţivatelů, 

vybavených různými typy GPS přijímačů. 
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Složení systému GPS

hlavní řídící stanice

pozemní antény

monitorovací stanice

kontrolní segment

uživatelský segmentkosmický segment

 
 
 
12.3.1 Kosmický segment 

 

Aby systém GPS mohl spolehlivě plnit svou funkci, musí být na 
oběţných drahách rozmístěno minimálně 24 družic – počet druţic kolísá v 
závislosti na jejich ţivotnosti, v současné době je kosmický segment tvořen 31 
druţicemi. Druţice jsou rozmístěny na šesti polárních, takřka kruhových 
oběţných drahách. Na kaţdé dráze musí být nejméně 4 druţice (celkový 
počet 24), v tomto případě mluvíme o tzv. plném operačním stavu - FULL 
OPERATION CAPABILITY (FOC), tento stav nastal v dubnu roku 1994. Sklon 
drah k rovníku je 55°, jejich poloměr je přibliţně 26 500 km (tj. pohybují se ve 
výšce 20 000 km nad povrchem Země) a oběžná doba družic je asi 12 hodin 
(11 h 58min). To znamená, ţe nad stejným místem na Zemi se dvakrát denně 
opakuje konstelace totoţných druţic.  

 
Tímto rozmístěním je dosaţeno toho, ţe z libovolného místa na Zemi je 

v kaţdém okamţiku zajištěna viditelnost nejméně na čtyři druţice, coţ je 
základní podmínka pro určení polohy uţivatele na zemském povrchu, nebo v 
jeho blízkém okolí. Určování polohy je zaloţeno na zpracování radiového 
signálu, který druţice nepřetrţitě vysílají na dvou nosných frekvencích. 

 

      

Kosmický segment

 konstelace druţic NAVSTAR – GPS              

na šesti  polárních oběţných drahách

 sklon dráhy k rovníku je 55°, poloměr       

26 560 km a oběţná doba 12 hodin 

 druţice vysílají nepřetrţitě na dvou 

frekvencích kódy a navigační zprávu 

 z libovolného místa je zabezpečena 

viditelnost nejméně na čtyři druţice

 



 76 

12.3.2 Kontrolní segment 
 

Kontrolní segment systému, je tvořen celosvětovou sítí pozemích 
stanic, která se skládá z hlavní řídící stanice, monitorovacích stanic a 
stanovišť pozemních antén. 

                  

Kontrolní segment

Diego Garcia

Kwajalein

Colorado Springs

Cape Canaveral

Hawai

hlavní řídící stanice

monitorovací stanice

pozemní anténa

vypouštěcí stanoviště

Ascension

 

Hlavní úkoly kontrolního segmentu jsou: 

 

 sledování druţic na drahách; 

 sledování palubních hodin jednotlivých druţic; 

 časová synchronizace druţic; 

 vysílaní datových zpráv na druţice. 
Hlavní řídicí stanice je umístěna v operačním kosmickém centru při 

letecké základně Schriever AFB, Colorado Springs, Colorado - sbírá data 
z monitorovacích stanic a vypočítává parametry drah a  palubních hodin 
jednotlivých druţic. Tyto výsledky pak předává pozemním anténám 
k případnému vysílání k druţicím.  
 
Monitorovací stanice jsou rozmístěny na pěti místech v blízkosti rovníku: 
 

1) Hawaj,  
2) Colorado Springs,  
3) Ascension Island v jiţním Atlantickém oceánu,  
4) Diego Garcia v Indickém oceánu  
5) a Kwajalein v severním Tichém oceánu.  

 
Kaţdá stanice je vybavena přesným cesiovým časovým normálem 

a  přijímači, které nepřetrţitě měří pseudovzdálenosti ke všem viditelným 
druţicím. Pseudovzdálenosti se měří kaţdých 1,5 s a jsou vysílány do hlavní 
řídící stanice k podrobnému vyhodnocení. Popsaná síť monitorovacích stanic 
je oficiální síť pro určení palubních efemerid i pro modelování chodu palubních 
hodin plně kontrolovaná armádou Spojených států.  
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Pro výpočet přesných efemerid se vyuţívá ještě dalších sedmi stanic 
umístěných v Anglii, Argentině, Austrálii, Bahrajnu, Číně, Ekvádoru a USA, 
které jsou pod správou NGA.  

 
Kromě toho existuje několik desítek dalších sledovacích stanic, které 

také určují přesné efemeridy druţic. Tyto sítě se ovšem obecně nepodílejí na 
řízení systému. 

 
Pozemní antény jsou umístěny u tří monitorovacích stanic:  

 
1) Ascension; 

 
2) Diego Garcia; 

 
3) a Kwajalein.  

 
 
Prostřednictvím pozemních antén komunikuje kontrolní segment 

s jednotlivými druţicemi GPS. Tímto způsobem jsou např. vysílány 
předpokládané parametry oběţných drah, parametry chodu palubních hodin 
nebo povely ke korekci oběţné dráhy, pokud se druţice příliš odchýlí od 
plánované polohy. V případě, ţe by pozemní anténa byla vyřazena z provozu, 
jsou v paměti druţic uloţeny její předpokládané efemeridy. Obecně lze říci, ţe 
čím je druţice modernější, tím méně je závislá na povelech z kontrolního 
segmentu. 

 

 

12.3.3 Uţivatelský segment 

 
Uţivatelský segment zahrnuje libovolný počet přijímačů konstruovaných 

k příjmu, dekódování a zpracování signálů vysílaných druţicemi GPS. 
Přijímače GPS mohou být pouţívány samostatně, mohou být integrovány 
nebo začleněny do dalších uţivatelských systémů. Mají různou konstrukci a 
funkci, v závislosti na jejich vyuţití.  

 
 
Z vojenského hlediska je nejdůležitější dělení uživatelů do dvou skupin: 
 

 autorizovaní uživatelé s přístupem k přesné polohové sluţbě PPS 
(Precise Positioning Service) – jejichţ přijímače dokáţí zpracovávat P-
kód;  
 

 neautorizovaní uživatelé s přístupem k standardní polohová sluţba SPS 
(Standard Positioning Service ) – jejich přijímače jsou schopny 
zpracovávat pouze C/A kód.  
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Uživatelský segment

 UŢIVATELÉ - armádní nebo civilní uţivatelé technologie GPS

 PŘIJÍMAČE - různé typy přijímačů GPS pro různé aplikace

Autorizovaní uživatelé

přístup ke sluţbě PPS

Neautorizovaní uživatelé

přístup ke sluţbě SPS

P(Y) 

kód

C/A 

kód

 
 

12.3.3.1 Sluţby polohové přesnosti 

 
Sluţba PPS je určena pro autorizované uţivatele, tj. pro armádu 

Spojených států, armády členských států NATO a některé další vládou USA 
vybrané uţivatele. Sluţba PPS je zaloţena na vyuţití P–kódu, který je 
součástí signálu L1 a L2. P–kód se technikou A-S šifruje. Šifrovaný P–kód se 
potom nazývá Y–kód a někdy se označuje i jako P(Y)–kód.  

Nezávislá technika A–S umoţňuje ochranu proti neautorizovanému 
zneuţití vojenské přesnosti GPS, proti rušení a vysílání klamavých signálů 
(spoofing).  

 
Přístup autorizovaných uţivatelů k GPS PPS je realizován 

prostřednictvím přijímačů GPS schopných generovat P(Y)–kód a vybavených 
bezpečnostním zařízením GPS PPS (hardware) s platným kryptografickým 
klíčem (software). Provozovatel systému GPS se zavazuje, ţe chyba určení 
polohy v horizontální rovině bude lepší než 10 m. 

 
Sluţba SPS je určena pro neautorizované uţivatele. Přijímače GPS 

jsou schopny zpracovávat pouze C/A kód, přístup k P-kódu je řízen správcem 
systému. Provozovatel systému GPS se zavazuje ţe chyba určení polohy v 
horizontální rovině bude lepší než 20 m. 

 
Na základě informací, které vyplývají z představ o vedení NAVWAR je 

zřejmé proč je v dokumentu Bezpečnostní politika systému GPS striktně 
vyţadováno, aby systémy zahrnující GPS a pouţívané k bojové činnosti nebo 
její podpoře pouţívaly pouze přijímače GPS schopné pracovat v reţimu PPS! 

Zde je třeba zdůraznit, ţe přístup ke sluţbě PPS je realizován 
bezpečnostním zařízením GPS (hardware) a platným kryptografickým klíčem, 
který je standardními postupy distribuován autorizovaným uţivatelům.  

Bezpečnostním zařízením GPS jsou myšleny tzv. bezpečnostní čipy, 
které jsou implementovány přímo v přijímačích GPS. Tyto přijímače je pak, 
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podle našich současných informací, moţné získat jen prostřednictvím 
obchodu označovaného na americké straně jako FMS (Forein Military Sale) 
resp. FMF.  

Prostřednictvím komerčních obchodů lze získat jen přijímače bez 
bezpečnostních čipů, tzn., ţe tyto přijímače nejsou schopny sluţbu PPS 
vyuţívat!!! 

 
Šifrovací klíče generuje přímo americká NSA a jsou dodávány 

autorizovaným uživatelům na účty u národních bezpečnostních autorit.  
 

V případě ČR se jedná o NBÚ, která však tuto funkci delegovala na 
Odbor bezpečnosti MO. 

 
 
 

    

Důsledky bezpečnostní politiky GPS

Systémy  zahrnující  GPS  a  používané  k bojové  činnosti  

nebo  její   podpoře   musí  používat  přijímače  GPS  schopné 

pracovat v režimu PPS!

Přístup ke službě PPS je 

realizován bezpečnostním 

zařízením GPS a platným 

kryptografickým klíčem, 

který je standardními 

postupy distribuován 

autorizovaným uživatelům.

 

 

12.4  Místo GPS v armádě 

 

Technologie GPS dává odpovědi na základní otázky situačního vědomí:  
 

 tedy kde se právě nacházím,  
 kde jsou rozmístněny „naše“ jednotky  
 a kde je nepřítel. 

 
K nejdůležitějším vojenským úkolům, které zabezpečuje systém GPS  
patří: 

- navigace letounů, včetně programových letů po předem 
stanovených trasách, 

- navigace námořních plavidel na širém moři i v pobřeţních pásmech, 
- navedení přesných zbraňových systémů, zejména raket středního a 

dalekého dosahu, 
- určování polohy zejména mobilní techniky, 
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- navigace pozemních jednotek, 
- globální časová synchronizace, 
- geografické zabezpečení. 

 

          

Místo GPS v armádě

Situační vědomí

Co dělá nepřítel?

Kde jsem?

Kde jsou naše jednotky?

Kde je nepřítel?

G

P

S

 
 

12.4.1 Lokalizace polohy 

 

V terénu pomocí přijímače GPS určíme souřadnice místa, na kterém se 
v daném okamţiku nacházíme. Tuto informaci můţeme přenést do mapy 
vynesením souřadnic nebo pomocí spojovacích prostředků předat tuto 
informaci dál. 

 
!POZOR! Vţdy musíte zkontrolovat, popř. nastavit souřadnicový 

systém, ve kterém je mapa zpracována. V moderních GPS přijímačích je 
implementováno velké mnoţství transformačních klíčů, které umoţňují převod 
souřadnic WGS84, ve kterých systém primárně pracuje, do celé řady 
národních souřadnicových systémů, popřípadě umoţňují vytvořit si vlastní 
(uţivatelský) transformační klíč pro systém, který ve výběru není. 

 

Lokalizace polohy 

!!!   Souřadnicový systém mapy a přijímače GPS   !!!

GPS poloha:

MGRS                  (33 U)

VQ    23 410    03 495

750m

410 m

495 m

?
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12.5 Modernizace systému GPS 

 

Konečným cílem modernizace systému GPS v oblasti vojenského 
vyuţívání, je zvýšení jeho bezpečnosti a odolnosti proti rušení. Modernizace 
systému GPS pro vojenské vyuţití je zaloţena na vývoji přijímačů GPS s 
otevřenou architekturou umoţňující v budoucnosti rozšíření o bezpečnostní 
zařízení nové generace SAASM a na vyuţívání M-kódu. Nové bezpečnostní 
zařízení SAASM zjednoduší distribuci šifrovacích klíčů a zacházení s 
přijímačem GPS. 

 
Výsledky modernizace lze shrnout do čtyř bodů: 

 
1. zvýšení přesnosti a zkrácení doby pro zaměření polohy po 

zapnutí přijímače GPS;  
 

2. zkvalitnění příjmu signálu GPS v členitém a porostlém terénu;  
 

3. zvýšení odolnosti proti rušení v prostředí pro uţivatele GPS 
nepřátelském;  

 
4. zvýšení schopnosti odepřít protivníkovi vyuţívání systému GPS v 

oblasti konfliktu. 
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13. Pomůcky pro zavedení WGS84 

13.1 Standardizovaná vojenská topografická mapa 

 
Produkt je určen pro zabezpečení přípravy všech příslušníků AČR v oblasti 

práce s novými standardizovanými topografickými mapami.Pomůcka má formu 
mapového listu rozšířeného o vysvětlující a popisné texty a schematické náčrty.  

 
Přední strana je zaměřena na základní popis a obsah mapového listu a je zde 

popsán metodický postup určování polohy bodu ve formě zeměpisných souřadnic 
WGS84, rovinných souřadnic UTM a hlásné sítě MGRS. 

 
Zadní stranu tvoří informace o WGS84, UTM a UPS nebo hlásné síti MGRS. 
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13.2 Určování souřadnic na standardizovaných vojenských 
mapách 

Produkt je zaměřen na rutinní zvládnutí metodiky určování souřadnic ve 
formě zeměpisných souřadnic WGS84, pravoúhlých rovinných souřadnic UTM 
a lokalizaci polohy prostřednictvím hlásných sítí MGRS a GEOREF. 
 

 
Příručka slouţí k jasnému vysvětlení problematiky určování souřadnic a 

jejímu mechanickému zvládnutí metodou přečti–změř–zapiš. Stručnost 
popisovaných postupů je podtrţena skutečností, ţe postup určování souřadnic 
je shrnut do pouhých šesti kroků. 

 
Obsah jednotlivých kroků je názorně dokumentován na výřezu mapy 

s vyuţitím jednoduché doplňkové grafiky a vysvětlujících textů. Pro zvýšení 
přehlednosti slouţí rovněţ barevné rozčlenění shodné se strukturou pouţitou 
u pomůcky Standardizovaná vojenská topografická mapa. 
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13.3  Šablona pro odečítání a vynášení souřadnic 

 

Šablona je určena armádním uţivatelům na všech stupních velení a řízení, 
kteří v rámci plnění svých úkolů potřebují určovat polohu na standardizovaných 
vojenských mapách.  

Pomůcka slouţí k usnadnění a zrychlení odečítání a vynášení souřadnic bodů 
na vojenských mapách měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 a dále pro mapu 
JOG 1 : 250 000 (Joint Operation Graphic). Kromě vlastního odčítání a vynášení 
souřadnic bodů umoţňuje ještě přímé měření vzdáleností na všech geografických 
podkladech výše uvedených měřítek a měření úhlů v rozsahu 0º aţ 360º. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 

Zkratka      český ekvivalent (překlad) 

 
WGS84 World Geodetic System of 1984   Světový geodetický systém 1984 
MGRS Military Grid Reference System   vojenský hlásný systém 
UTM Universal Transverse Mercator Projection  příčné válcové zobrazení Mercatorovo 
GPS Global Positioning System    světový systém určování polohy 
CTP Conventional Terrestrial Pole    smluvený zemský pól 
BIH Bureau International d´Heures    Mezinárodní časová sluţba 
KHD Kronstadt Height Datum    výškový systém Kronstadt 
CMAS Circular Map Accuracy Standard   standard přesnosti map (polohová chyba) 
LMAS Linear Map Accuracy Standard   standard přesnosti map (délková chyba) 
JOG Joint Operations Graphic    mapa pro společné operace 
AGS        astronomicko-geodetická síť 
ČSTS        Česká státní trigonometrická síť 
ČSNS        Česká státní nivelační síť 
S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální 
KOSYZ       komplexní systém zásobování GeoS  
AČR       Armáda České republiky 
S-42       souřadnicový systém 1942 
S-42/83      souřadnicový systém 1942/83 

DGPS  diferenční GPS – pozemní systém pro 
zpřesnění signálu standardní polohové 
sluţby GPS 

GeoS AČR  Geografická sluţba Armády České 
republiky 

NAVSTAR  
Navigation System with Time and Ranging navigační systém pomocí určování času a 

vzdáleností 
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