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Anotace: 

 
V p edložené práci je zpracováván podrobný popis geodetických prací p i rekonstrukci 

tepelných rozvod  na sídlišti Jižní Svahy ve Zlín . Diplomová práce je koncep n  len ná 

na dv  ásti. V první ásti jsou popsány teoretické základy pot ebné pro m ení a 

zpracování nam ených dat. Druhá ást se zabývá praktickým popisem veškerých 

m ických a zpracovatelských prací. Výsledkem m ení a zpracování je dokumentace 

skute ného provedení stavby teplovodních rozvod , dále dokumentace skute ného 

provedení stavby komunika ních kabel  a geometrický plán pro vymezení rozsahu 

v cného b emene k ásti pozemku. 

 

 

Klí ová slova: GNSS, dokumentace skute ného provedení stavby, geometrický plán 

 

 

Summary: 
 

In the diploma thesis a detailed description of a geodetic work at the reconstruction of heat 

distribution in a housing estate Jižní Svahy in Zlín is presented. The thesis is conceptually 

divided into two parts. The first part describes the theoretical background required for 

measurement and data processing. The second part deals with the practical description of 

all measuring and processing work. The result of the work is real construction 

documentation of hot water piping, as well as documentation of the real construction of 

communication cables and geometrical plan for defining the scope of the right of user for 

the property. 

 

 

Key words: GNSS, real construction documentation, geometrical plan 



Seznam použitých zkratek: 
 
BPEJ  Bonitovaná p dn  ekologická jednotka 

CZEPOS Sí  pernamentných stanic GNSS eské republiky 

DS  Datový sklad 

DSPS  Dokumentace skute ného provedení stavby 

DTM  Digitální technická mapa 

GIS  Geografický informa ní systém 

GNSS  Globální naviga ní satelitní systémy 

GNSS-RTK Kinematická metoda v reálném ase 

GP  Geometrický plán 

JDTM ZK Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 

KN  Katastr nemovitostí 

k.ú.  Katastrální území 

PM  ízení podklady pro m ení 

PBPP  Pevný bod podrobného polohového bodového pole 

RES  Registr sou adnic 

SGI  Soubor geodetických informací 

S-JTSK Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální 

SPI  Soubor popisných informací 

ÚMPS  Ú elová mapa povrchové situace 

VFK  Vým nný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ  Záznam podrobného m ení zm n  
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1. ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je popis geodetické innosti p i zam ování skute ného 

provedení stavby teplovodního rozvodu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlín . Dále popis 

zpracování výsledk  geodetické innosti jako je vyhotovení dokumentace skute ného 

provedení stavby teplovodních rozvod , vyhotovení dokumentace skute ného provedení 

stavby komunika ních kabel  a vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 

v cného b emene do katastru nemovitostí. 

M ické práce na stavb  a i kancelá ské zpracování probíhaly v roce 2013. M ické 

práce probíhali v období duben až zá í a kancelá ské zpracování prob hlo v m síci zá í. 

P edm tem m ení byla nová trasa teplovodních rozvod  a komunika ních kabel  o celkové 

délce cca. 1,5 km v sídlištní zástavb . Na m ení byly použity metody GNSS-RTK a 

tachymetrická metoda. Ke zpracování nam ených dat posloužili výpo etní a grafické 

programy GROMA, Microstation a Kokeš. Geometrický plán pro vymezení rozsahu 

v cného b emene k ásti pozemku je zpracován podle v té dob  platné katastrální vyhlášky 

. 26/2007 Sb. kterou se provádí zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

v cných práv k nemovitostem, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 

(katastrální vyhláška), ve zn ní vyhlášky . 164/2009 Sb..  

Diplomová práce je koncep n  len na na dv  ásti. A to teoretickou, kde je 

pojednáno o teoretických základech využitých p i m ení a zpracování výsledk  m ení a 

na praktickou, kde je popsán postup m ení a zpracování výsledk  m ení. 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY GEODETICKÝCH PRACÍ 

Tato kapitola popisuje teorii pot ebnou k m ení a zpracování nam ených dat, která 

je nutná k vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a vyhotovení 

geometrického plánu pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. 

2.1 Dokumentace skute ného provedení stavby 

Dokumentace skute ného provedení stavby a geometrický plán (vyhotovuje se jen 

v p ípad , je-li stavba p edm tem evidence v katastru nemovitostí) jsou dle [4] povinným 

dokladem p edkládaným ke kolauda nímu ízení. Dokumentace skute ného provedení 

stavby by m la vzniknout na základ  zam ení vybraných geometrických parametr  a 

zjišt ní všech údaj  pot ebných k vyhotovení všech p edepsaných výkres  a map. 

Geodetická ást dokumentace skute ného provedení stavby má obsahovat mapu 

(situaci) zobrazující polohopis, výškopis a popis (v etn  tras a objekt  podzemních 

inženýrských sítí a v etn  hranic a popisu pozemk  podle katastru nemovitostí) stavu území 

po dokon ení stavby. U staveb inženýrských sítí by m l být obsah a forma výkres  

dokumentace skute ného provedení stavby stanoveny již v podmínkách stavebního povolení 

nebo odkazem na platné p edpisy vlastník  nebo správc  t chto staveb.  

Geodetická ást dokumentace skute ného provedení stavby musí být p ed p edáním 

ov ena ú edn  oprávn ným zem m ickým inženýrem, a to jeho osobním razítkem, 

podpisem a výrokem, že náležitostmi a p esností odpovídá právním p edpis m. 

2.1.1 Výsledky zem m ických inností ve výstavb  

Podle vyhlášky . 31/1995 Sb. se polohové a výškové zam ení veškerých 

podzemních staveb a za ízení p i zem m ických innostech m ení skute ného provedení 

stavby provádí vždy p ed zakrytím. Výsledky zem m ických inností musí být ozna eny 

názvem, pop ípad  závaznou zkratkou použitého geodetického referen ního systému.  
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Zhotovení geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby podle [7] 

obsahuje: 

1. íselné a grafické vyjád ení výsledk  zam ení skute né polohy, výšky a tvaru 

pozemních, podzemních a nadzemních objekt  a za ízení, v etn  technického 

vybavení, vzhledem k bod m vyty ovací sít , 

2. polohopis s výškovými údaji zpravidla v m ítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se 

zobrazením všech nov  postavených objekt  a za ízení a bod  vyty ovací sít , 

3. m ické ná rty s íselnými údaji, seznamem sou adnic a výšek bod  bodového pole, 

vyty ovací sít  a podrobných bod , 

4. technickou zprávu. 

2.2 Geometrický plán 

Podle [6] se geometrický plán vyhotovuje pro: 

1. zm nu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

2. rozd lení pozemku, 

3. zm nu hranice pozemku, 

4. vyzna ení budovy a vodního díla nebo zm ny jejich obvodu v katastru, 

5. ur ení hranic pozemk  p i pozemkových úpravách v p ípad , že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

6. dopln ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným zp sobem, pokud se jeho hranice vyty ují a ozna ují v terénu, 

7. opravu geometrického a polohového ur ení nemovitosti, 

8. up esn ní údaj  o parcele podle p íd lového ízení, 

9. pr b h vyty ené nebo vlastníky up esn né hranice pozemk , 

10. vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou dle [6]: 

a. údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací, 

b. mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázorn ní nemovitostí 

spolu s p íslušnými písemnými údaji z ve ejných knih a operát  d ív jších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjád ení právních vztah  

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyzna eny v souboru geodetických informací 
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a souboru popisných informací katastru nebo pokud mají vyšší grafickou p esnost 

než platná katastrální mapa, 

c. záznamy podrobného m ení zm n, 

d. údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhuš ovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

e. údaje o BPEJ ve form  po íta ového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvod  a kód  BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. 

Geometrický plán obsahuje vyjád ení stavu parcel p ed zm nou a po zm n . 

Geometrický plán má dle [6] tyto náležitosti: 

1. popisové pole, 

2. grafické znázorn ní, 

3. výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí, 

4. seznam sou adnic, 

5. výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu. 

2.2.1 Geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného b emene 

Geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku ve 

výkazu dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí obsahuje dle [6] pouze 

parcelní íslo dot eného pozemku v dosavadním stavu a v porovnání se stavem evidence 

právních vztah  pouze odpovídající parcelní íslo pozemku, u kterého je evidováno 

vlastnické právo a íslo listu vlastnictví. Geometrický plán m že být vyhotoven pro 

vymezení rozsahu skupin v cných b emen stejného druhu k ástem více pozemk . 

V grafickém znázorn ní geometrického plánu se rozsah nového v cného b emene 

vyzna í mapovou zna kou po adové . 2.28 o specifikaci tlouš ky áry 4, p itom zna ka se 

použije jen pro hranici rozsahu v cného b emene k ásti pozemku, která není shodná 

s hranicí pozemku a šrafováním. 

V grafickém znázorn ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny 

v cných b emen stejného druhu k ástem více pozemk  se vyzna uje rozsah obvodem celé 

skupiny v cných b emen k ástem pozemk  a v prostorech s digitální mapou nebo 

digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvád jí pr se íky obvodu skupin s hranicemi parcel. V 
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grafickém znázorn ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu více v cných b emen 

k ástem jednoho pozemku se v cná b emena rozlišují písmeny velké abecedy, p itom se 

nemohou ani z ásti p ekrývat. Hranice rozsahu v cného b emene k ásti pozemku ned lí 

hranici parcely. 

2.2.2 Záznam podrobného m ení zm n 

Podle [6] záznam podrobného m ení zm n pro vymezení rozsahu v cného b emene 

k ásti pozemku má tyto náležitosti: 

a. popisové pole, 

b. ná rt, 

c. zápisník, 

d. protokol o výpo tech, 

e. návrh zobrazení zm ny. 

P ílohou záznamu podrobného m ení zm n je kopie geodetické ásti dokumentace 

skute ného provedení stavby v takovém rozsahu, který je pot ebný pro vyzna ení dalšího 

prvku polohopisu nebo jeho zm ny a srovnávací sestavení ísel bod  v záznamu podrobného 

m ení zm n a v geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby. 

V záznamu podrobného m ení zm n pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti 

pozemku lze rozsah v cného b emene vymezit bez jeho vyty ení v terénu a to vzdáleností 

od liniového nebo bodového prvku, jehož poloha v terénu je evidována v katastru nebo na 

základ  vyty ení tohoto prvku v terénu. P esnost ur ení rozsahu v cného b emene k ásti 

pozemku závisí na p esnosti ur ení bod  tohoto prvku. P i p evzetí sou adnic bod  

použitých pro vymezení rozsahu v cného b emene z výsledk  jiných zem m ických 

inností ov ených ov ovatelem, nap íklad z dokumentace skute ného provedení stavby, 

se k t mto údaj m p ipojí poznámka obsahující bližší specifikaci výsledk  zem m ické 

innosti (jméno ov ovatele, íslo položky v seznamu Ú adu, íslo z evidence ov ovaných 

výsledk  a datum ov ení). 
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2.3 Metody m ení 

Pro zam ení stanovisek podrobného m ení, podrobných bod  stavby a identických 

bod  polohopisu katastru nemovitostí byla použita metoda GNNS-RTK, tachymetrická 

metoda a polární metoda. 

2.3.1 Globální Naviga ní Satelitní Systémy 

Dle [9] GNSS je služba umož ující ur ení prostorové polohy za pomoci družic. 

Uživatelé této služby používají rádiové p ijíma e, které na základ  odeslaných signál  

z družic umož ují vypo ítat jejich polohu s p esností na desítky až jednotky metru. P esnost 

v speciálních i v deckých aplikacích m že být n kolik centimetr  až milimetr .  

Na území eské republiky jsou v sou asnosti 3 celoplošné permanentní sít  GNSS, 

které za poplatek poskytují údaje registrovaným uživatel m. 

Podle [1] jsou to sít : -     CZEPOS – státem provozovaná sí  

-     TopNET – privátní sí  provozovaná firmou Geodis Brno 

-     Trimble VRS Now Czech – privátní sí  provozována firmou 

    Trimble  

Sí  Trimble VRS Now Czech podle [15] poskytuje korekce všem GNSS p ijíma m 

jakýchkoliv zna ek jak pro geodézii, tak pro GIS. Na území eské republiky je rozmíst no 

24 referen ních stanic, které poskytují 24 hodin denn  RTK korekce. Do sít  jsou dodávány 

také data z 8 stanic Trimble VRS NOW Deutschland, které pokrývají západní ást eské 

republiky.  

 

Obr. .1. Sí  referen ních stanic Trimble VRS Now Czech [15] 
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GNSS – RTK (Real Time Kinematic) je podle [5] kinematická metoda ešená 

v reálnem ase. RTK metoda m ení GNSS je moderním, rychlým a efektivním nástrojem 

sou asné zem m ické praxe využitelným v oblastech jako je budování a údržba bodových 

polí, katastr nemovitostí, inženýrská geodézie, GIS, pozemkové úpravy atd. Výhodou 

metody RTK je to, že ihned v terénu máme možnost kontroly správnosti m ení, nam ené 

data je možné prohlížet a editovat okamžit  a ne až p i postprocessingu v kancelá i. 

Základním principem metody je získání aktuálních p esných korekcí m ených sou adnic 

v reálném ase. Tyto korekce poskytuje s dostate nou p esností referen ní stanice o známých 

sou adnicích.  

2.3.2 Tachymetrická metoda 

Je jednou ze základních a hodn  používaných metod mapování podle [2] a [3]. 

Používá se pro sou asné m ení polohopisu a výškopisu, nebo pro samotné dom ení 

výškopisu do polohopisného podkladu. Relativní poloha a výška podrobných bod  se 

zam uje polární metodou. Podrobné body jsou ur ené t emi m enými veli inami: 

vodorovným sm rem, šikmou délkou a zenitovým úhlem. K orientaci osnovy sm r  na 

stanovisku se použije zám ra na sousední stanoviska, p i emž se oboustrann  zam ují i 

prvky pro výpo et p evýšení, i když výšky stanovisek jsou již p edem ur eny (nivelací, 

GNSS). Vodorovné a svislé úhly se p i orientaci sm r  m í ve dvou polohách dalekohledu 

a podrobné body v jedné poloze. V dnešní dob  se na tachymetrické m ení prakticky 

výhradn  používají totální stanice s možnosti registrace nam ených dat.  

2.3.3 P ístrojové vybavení 

Na zam ování stanovisek podrobného m ení a podrobných bod  byla použita 

GNSS aparatura Trimble R6 GNSS a totální stanice Trimble S6. 

Technické parametry kinematického m ení pro Trimble R6 GNSS podle [13]: 

- p esnost ur ení polohy  10 mm + 1 ppm RMS 

- p esnost ur ení výšky  20 mm + 1 ppm RMS 

- doba trváni inicializace  obvykle <25 sekund 

- spolehlivost inicializace  obvykle >99,9% 
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Obr. .2. Anténa Trimble R6 GNSS [13]   Obr. .3. Trimble S6 [14]  

Technické parametry totální stanice Trimble S6 podle [14]: 

- p esnost m ení úhl  (sm rodatná odchylka podle DIN 18723) 

1´´ (0,3 mgon), 2´´ (0,5 mgon), 3´´ (1,0 mgon), nebo 5´´ (1,5 mgon) 

- p esnost m ení délek (sm rodatná odchylka)  

na hranol 2-5500 m mód Standard   ±(3 mm + 2 ppm) 

Direct Reflex (bezhranol) 5-300 m mód Standard ±(3 mm + 2 ppm) 

- dosah (standardní viditelnost)    1 hranol  2500 m  

- dosah robotizovaného m ení    500-700 m 

- p esnost automatického cílení na 200 m (sm rodatná odchylka) <2 mm 
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3. JDTM ZK 

JDTM ZK je Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje. Projekt JDTM ZK 

je podle [8] založen a financován investory projektu za ú elem efektivní tvorby, aktualizace, 

správy a využívání tohoto spole ného mapového díla.  

JDTM ZK je podrobné digitální mapové dílo velkého m ítka vyjad ující skute ný 

stav technických a p írodních objekt  a za ízení nad, na a pod zemským povrchem. Nápl  a 

forma JDTM ZK je dána technickými p edpisy jednotlivých ú astník  Smlouvy v rozsahu 

jejich maximální nápln . Územní vymezení JDTM ZK je dáno p ibližn  prostorem 

Zlínského kraje. JDTM ZK se skládá z jednotlivých DTM (Digitální technická mapa) m st 

a obcí. JDTM ZK se lení na ÚMPS (Ú elová mapa povrchové situace) a informací o 

inženýrských sítích. 

Ú elová mapa povrchové situace (ÚMPS) je mapové dílo, které interpretuje vybrané 

objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. 

Informace o inženýrských sítích obsahují informace o prostorovém ur ení polohy 

pr b hu inženýrských sítí vztažených k sou adnicovému systému. Jedná se p edevším o 

pr b hy tras podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Pokud jsou poskytovány, m žou 

být obsahem i body, nadmo ské výšky, popisy, objekty a za ízení na trasách inženýrských 

sítí. 

3.1 Ú astníci projektu JDTM ZK 

Podle [8] mezi ú astníky projektu pat í: 

1. Investo i – ú astníci smlouvy 

a. Krajský ú ad Zlínského kraje: koordinuje celý projekt JDTM ZK 

b. Obecní a m stské ú ady 

c. Správci inženýrských sítí, kte í: 

- podílejí se na financování projektu JDTM ZK 

- ve tvrtletních intervalech zasílají aktuální pr b h svých sítí správci JDTM ZK 

- mají právo žádat prost ednictvím geodetických firem o aktualiza ní DGN výkresy 
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pro zem m ické práce v území jejich p sobnosti 

2. Investo i – ostatní (t etí osoby) 

a. Soukromá osoba – zakázka malého rozsahu do 2ha + p ipojení na infrastrukturu 

b. Soukromá osoba – velká stavba 

c. Soukromá osoba – liniová stavba 

d. Organizace z izované krajem i obcí   

3. Projek ní firmy 

4. Tv rci – geodetické firmy 

5. Správce DS 

 - správce Datového skladu (DS), který zabezpe uje aktualizaci a správu JDTM ZK 

3.2 Aktualizace JDTM ZK 

Aktualizace JDTM ZK probíhá podle [8]. V datovém skladu jsou informace o 

vstupech a aktualizacích evidovány v tabulce ZAKÁZKA. Prost ednictvím služby JDTM 

ZK Web Portál je možno online ov it stav zpracování zakázky.  

O aktualiza ní DGN výkresy mohou podle [8] zdarma žádat: 

- geodetické firmy, pokud zpracovávají geodetické práce související s aktualizací JDTM ZK 

- projek ní firmy 

- ú astníci Smlouvy pro geodetické nebo projek ní firmy, které jim zajiš ují geodetické 

práce související s aktualizací JDTM ZK 

Žádost o výdej dat musí být vytvo ena oprávn nými uživateli prost ednictvím 

Portálu JDTM ZK. Žadatel vyplní povinné údaje zakázky a v mapovém klientovi zadá 

ohrani ení zájmové oblasti. Na základ  žádosti vyhotovuje správce DS aktualiza ní DGN 

výkresy. Výkresy s pr b hy inženýrských sítí, které vydává správce DS, mají pouze 

informativní charakter a nenahrazují vyjád ení správc  inženýrských sítí. Správce DS 

vystaví aktualiza ní výkresy na Portál JDTM ZK, odtud si ho žadatel sám po p ihlášení 

stáhne, žadatel bude informován o vystavení aktualiza ního výkresu automatickým 

emailem. 
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Obr. .4. Ukázka pracovního prost edí portálu JDTM ZK [12] 

3.2.1 Aktualizace geodetickou firmou 

Aktualizace provádí geodetická firma podle požadavk  odb ratele a provozního 

ádu. 

Podle [8] mají geodetické firmy této povinnosti: 

- žádat aktualiza ní DGN výkresy, jestliže zpracovávají geodetické práce pro investory – 

ú astníky Smlouvy, pro investory – ostatní a pro projektanty, 

- zpracovat geodetické práce ást ÚMPS ZK dle Sm rnice JDTM ZK a provozního ádu, 

- p ed p edáním dokumentace investorovi zaslat hotovou aktualizaci správci JDTM ZK ke 

kontrole a akceptaci ÚMPS, 

- zabezpe it písemn  p enesení informace pro uživatele JDTM ZK, že výstupy pr b hu 

inženýrských sítí jsou informativní a nenahrazují vyjád ení správce sítí, 

- pokud je sou ástí geodetických prací zam ení skute ného provedení inženýrských sítí, 

které nejsou v majetku ani správ  p íslušného správce, zaslat správci DS i pr b h t chto sítí 

zpracovaný dle Sm rnice JDTM ZK. V p ípad  sítí ve správ  nebo majetku správc , je 

p edají p ímo správci inženýrských sítí v jejich požadované datové struktu e. 

Podle [8] p ed odevzdáním elaborátu geodetického zam ení stavby objednateli 

(investorovi) bude hotová aktualizace vložena žadatelem na Portál JDTM ZK k p íslušné 
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zakázce. Správcem datového skladu bude v nejkratším možném termínu provedena formální 

kontrola DGN soubor .  

 Mezi formální kontroly DGN soubor  pat í podle [8]: 

- kontrola a oprava základních atribut  prvk , 

- kontrola délky linií ve vrstvách bod , 

- kontrola typ  prvk , 

- kontrola duplicit, 

- kontrola grafických atribut  prvk  (dodržení Sm rnice JDTM ZK), 

- kontrola volných konc  linií,   

- kontrola k ížení linií, 

- kontrola blízkých bun k, 

- kontrola blízkých text , 

- kontrola a odstran ní cizích userlink . 

Podle [8] o provedených kontrolách a p ípadn  opravách vyhotovuje správce DS 

podrobný protokol. Pokud bude výkres obsahovat velké množství chyb, je správce DS 

oprávn n vrátit zam ení zp t k oprav  geodetické firm . Pokud bude aktualiza ní zakázka 

správcem akceptována, obdrží žadatel Protokol o akceptaci zakázky.  

3.3 ÚMPS ZK 

Ú elová mapa povrchové situace Zlínského kraje má podle [8] tyto formy: 

- vstupní DGN výkresy, 

- originální databáze ÚMPS , 

- uživatelské databáze, 

- uživatelské DGN výkresy, 

- aktualiza ní DGN výkresy. 
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Podle [8] se tvorbou ÚMPS rozumí: 

- p ímé m ení ásti území pro pot ebu ú astník  Smlouvy, geodetickou firmou, bez nutnosti 

ešení návaznosti na existující stav ÚMPS ZK, 

- ásti území DTM, které vznikly digitalizací z existujících analogových podklad , nebo 

p evzetí podklad  o v tší st ední sou adnicové chyb  než +/- 14 cm na území s malým 

st etem zájm   (vnitrobloky, areály závod ) a její napojení na p ímé m ení. 

Aktualizací ÚMPS se rozumí innosti geodetické firmy provád jící aktualiza ní 

zm ny, jejichž výsledkem je uvedení stavu ásti ÚMPS v jednom nebo více aktualiza ních, 

pop . vstupních DGN souborech, do souladu se stavem v terénu.  

3.4 Pr b hy inženýrských sítí  

Informace o inženýrských sítí jsou podle [8] po ÚMPS ZK druhou sou ástí JDTM 

ZK. Informace o inženýrských sítí udržují a aktualizují jejich vlastníci nebo správci ve svých 

informa ních systémech. Do JDTM ZK p edávají pr b h tras inženýrských sítí jejich správci 

na základ  Smlouvy. Pr b hy inženýrských v JDTM ZK nenahrazují vyjád ení správc  

inženýrských sítí a mají pouze informativní charakter.  

   

Obr. .5. Ukázka mapového serveru portálu JDTM ZK [11] 
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4. M ENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK  M ENÍ 

Všechny m ické práce jak pro skute né provedení stavby teplovodních rozvod , 

komunika ních kabel  tak i m ické práce pro vyhotovení geometrického plánu pro 

vymezení rozsahu v cného b emene probíhaly v roce 2013 v m sících duben až zá í. 

Zpracování výsledk  všech m ení prob hlo m síci zá í téhož roku.  

Rekonstrukce teplovodních rozvod  byla provád na v sídlištní zástavb  z roku 1972 

a to z d vodu vysoké poruchovosti na stávajících rozvodech. Délka trasy rekonstruovaných 

teplovodních rozvod  m í cca. 1,5 km. P ed zahájením rekonstrukce byly skoro podél celé 

trasy vysekány ke e a stromy, proto bylo možno na zam ování teplovodního potrubí použít 

technologii GNSS-RTK (na obrázku .6. zelená barva). V místech, kde tyto porosty byly 

ponechány, byla použita tachymetrická metoda (na obrázku .6. ervená barva). Pr b h trasy 

nových teplovodních rozvod  ve stávajících pr chozích a nepr chozích teplovodních 

kanálech a šacht  Š2 byl zkonstruován podle schématických ná rt  (na obrázku .6. modrá 

barva). 

 

Obr. .6. Vykreslení trasy rekonstruovaných teplovodních rozvod . [10] 
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4.1 M ení podrobných bod  

M ení bylo realizováno GNSS aparaturou Trimble R6 GNSS a totální stanicí 

Trimble S6. Zam ení všech podrobných bod  na trase teplovodních rozvod  a také na trase 

komunika ních kabel  bylo realizováno p ed záhozem t chto inženýrských sítí, krom  

podrobných bod , které se nacházejí v šacht  Š2, pr chozích a nepr chozích teplovodních 

kanálech, které byly stavbou zachovány. Poloha podrobných bod  teplovodních rozvod  a 

komunika ních kabel  v t chto objektech byla zkonstruována podle schématických ná rt , 

které vyhotovili pracovníci firmy, která v t chto objektech osazovala teplovodní potrubí.   

 

Obr. .7. Ukázka schématického ná rtu. 

Podrobné body trasy teplovodních rozvod  byli m eny metodou GNSS-RTK a 

tachymetrickou metodou. Stanoviska podrobného m ení byly stabilizovány ocelovými 

h eby v asfaltu nebo dlažb . Tyto body byly m eny vždy 2x minimáln  s odstupem jedné 

hodiny, aby spl ovaly podmínky podle bodu .9 vyhlášky . 311/2009 Sb.. M ené body na 

teplovodním potrubí jsou v místech svár , redukcí, ventil  a lomových bodech. Nadmo ské 

výšky jsou vztaženy k vrchu potrubí. 

 

Obr. .8. Místo zam ení sváru na teplovodním potrubí. 
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Obr. .9. Místa zam ení lomových bod  trasy a bod  trasy. 

 

Obr. .10. Místo zam ení ventilu. 

P i zam ování identických bod  pro tvorbu geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu v cného b emene byly také zam eny podrobné body trasy komunika ních kabel . 

U tohoto m ení byli stanoviska podrobného m ení stabilizovány d ev ným kolíkem 

(do asná stabilizace). Také tyto body byly m eny vždy 2x minimáln  s odstupem jedné 

hodiny. M ené body na kabelu jsou v místech lomu kabelu. 
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Obr. .11. Ukázka uložení komunika ních kabel . 

 

Obr. .12. Ukázka m ených bod  na komunika ním kabelu. 

Všechny m ické práce na stavb  provedla jedna osoba. To je umožn no tím, že 

totální stanice Trimble S6 pracuje v mód  „ROBOTIC“. To znamená, že totální stanice je 

pln  robotizovaná a je možné ji ovládat p ímo od hranolu. P i m ení nebyl vytvá en m ický 

ná rt, podrobné body byly kódovány.  
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4.2 Zpracování výsledk  m ení 

Jak GNSS aparaturu Trimble R6 GNSS, tak totální stanici Trimble S6 je možné 

ovládat pomocí spole ného ovládacího panelu tzv. „Controleru“ to znamená, že nam ená 

data se ukládají do jedné pam ti. Již p i samotném ukládání dat do „Controleru“ byla 

nam ená data automaticky softwarem opravována o korekce z nadmo ské výšky a ze 

zobrazení. Po m ení se p istoupilo k exportu nam ených dat. Exportoval se zápisník 

m ení totální stanicí (*.asc), protokol m ení GPS (*.txt) a protokol pr m rování GPS 

(*pp.txt). Tyto exportované soubory bylo pak možné p ehrát do po íta e. Protokol m ení 

GPS obsahuje všechny m ené body (body m ené technologii GNSS + body m ené totální 

stanicí). Protokol pr m rování obsahuje pr m ry dvou m ení jednoho bodu. P esnost 

podrobných bod : t ída p esnosti 3 (podle SN 013410 MAPY VELKÝCH M ÍTEK-

Základní a ú elové mapy) 

4.2.1 Postup výpo tu v programe GROMA 

Nejd íve byl vytvo en seznam sou adnic všech bod  m ení, kde byly nahrány 

sou adnice bod  stanovisek podrobného m ení (4001 a výše) z protokolu pr m rování a 

všechny sou adnice bod  trasy zam ené technologii GNSS. Následn  se v programu Groma 

pomocí p íkazu „Soubor  Otev i“ nahrál jak zápisník m ení, tak seznam sou adnic všech 

bod . Dále se v zápisníku m ení pomocí funkce „M ení  Zpracování zápisníku“ 

p istoupilo k zpracování m ení v obou polohách a oprav  o indexovou chybu. 

 

Obr. .13. Ukázka zpracování zápisníku v programu GROMA. 
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 Následn  se p istoupilo k výpo tu sou adnic podrobných bod  m ených totální 

stanicí. Sou adnice podrobných bod  se vypo etly p íkazem „Výpo et  Polární metoda 

dávkou“ kde je nutné zadat vstupní a výstupní soubory (zápisník m ení a seznam sou adnic 

pro ukládání nov  vypo tených bod ). Výpo et sou adnic je následn  uložen do protokolu 

výpo tu. 

 

Obr. .14. Ukázka výpo tu podrobných bod  v programu GROMA. 

4.2.2 Postup výpo tu v programu Kokeš 

Výpo et sou adnic podrobných bod  trasy komunika ních kabel  a bod  pot ebných 

ke tvorb  geometrického plánu pro vymezení rozsahu v cného b emene prob hl v programu 

Kokeš. Výpo et byl proveden p íkazem „Výpo ty  Zpracování m ených dat“, kde byl 

do dialogového okna naimportován upravený zápisník m ení. Dále se pokra ovalo 

p íkazem „Dávka  S náhledem výpo tu stanovisek“.  Následn  se pokra ovalo výb rem 

„Seznamu sou adnic pro vypo tené body“ a výb rem „Zdroje sou adnic stan. a 
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orientací“. Po zadání p íkazu „OK“ program automaticky vypo etl sou adnice podrobných 

bod  a uložil výpo et do protokolu výpo tu. U podrobných bod  komunika ních kabel  

nebyla uvád na nadmo ská výška kabel  (uvedena pouze nulová nadmo ská výška) a to 

z d vodu, že to nepožadoval objednatel zam ení, proto že v celé délce trasy byly 

komunika ní kabely uloženy ve volném výkopu mezi teplovodní potrubí.  

 

Obr. .15. Ukázka pracovního prost edí programu Kokeš. 

P esnost podrobných bod : t ída p esnosti 3 (podle SN 013410). Po výpo tu 

sou adnic všech podrobných bod  se p istoupilo k p ekódování seznamu sou adnic. 

Pracovní kódy byly nahrazeny výslednými kódy. ísla svár  byli dopln ny podle sva ovací 

dokumentace. 

Seznam výsledných kód : 

• BOD TRASY 

• SVAR .* 

• VENTIL 

• ODVZDUSNENI 

• REDUKCE 
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5. DOKUMENTACE SKUTE NÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

TEPLOVODNÍCH ROZVOD  

P ed samotným zpracováním byly na portálu JDTM ZK vyžádány pod íslem 

zakázky 41372 polohopisné digitální mapové podklady a digitální podklady pr b hu tras 

stávajících inženýrských sítí. Tyto mapové podklady nebyly aktualizovány. Dále byl použit 

mapový podklad digitální katastrální mapa z k.ú. Zlín, digitální podklady správce 

teplovodních rozvod  a projekty stavby. Zpracování dokumentace skute ného provedení 

stavby teplovodních rozvod  bylo realizováno v programu Microstation V7 SE. Obsah celé 

dokumentace je v p íloze .1. 

Obsah dokumentace skute ného provedení stavby teplovodních rozvod  p edávané na CD: 

- Technická zpráva ve formátu PDF 

- Seznam sou adnic ve formátu PDF 

- Seznam sou adnic ve formátu txt 

- Digitální výkres .z._polohopis_teplovodní potrubí ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._cizí inženýrské sít  ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._katastralní mapa ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._body_teplovod ve formátu dgn a dwg  

- Digitální výkres .z._teplovod_trasa ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._polohopis_celková situace ve formátu dgn a dwg  

5.1 Tvorba výkresu „polohopis_teplovodní potrubí“ 

Výkres vznikl zm nou atribut  prvk  výkresu 41372&sbv.dgn (polohopisní výkres 

poskytnutý  portálem JDTM ZK) a dopln ním o legendu mapových zna ek a tabulku. 

Obsah a atributy prvk  jednotlivých vrstev oproti výkresu 41372&sbv.dgn: 

- vrstva .5_budovy (barva_0, typ_0 a 4, tlouš ka_2)  

- vrstva .14 a 15_prvky výškopisu (barva_6, typ_0, tlouš ka_0) 

- vrstva .21_hranice souvislého porostu obvodem (barva_114, typ_0, tlouš ka_0) 
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- vrstva .22_stromy (barva_114, typ_0, tlouš ka_0) 

- vrstva .47_ ísla popisná (barva_0, typ_0, tlouš ka_1) 

- zbylé vrstvy obsahují ostatní prvky polohopisu, mapové zna ky, názvy ulic a 

  budov (barva_0)   

5.2 Tvorba výkresu „cizí inženýrské sít “ 

Pro tvorbu výkresu byly použity digitální podklady pr b hu tras stávajících 

inženýrských sítí poskytnutých portálem JDTM ZK. Byly poskytnuty výkresy s t mito 

koncovkami: - &e elektrické vedení - obecné dle struktury JDTMZK 

          - &eon    elektrické vedení E.ON eská republika, a.s. 

          - &r sd lovací vedení 

          - &v vodovody 

          - &f kanalizace 

Obsahy t chto výkres  byly spojeny do jednoho výkresu a jednotlivým typ m 

inženýrských sítí byly upraveny atributy prvk  podle legendy.  

Inženýrské sít  a atributy prvk  podle typu vedení: 

- Silové vedení NN podzemní neov ený pr b h (vrstva_52, barva_3, tlouš ka_0) 

- Silové vedení VN podzemní neov ený pr b h (vrstva_52, barva_3, tlouš ka_0) 

- Sd lovací vedení podzemní neov ený pr b h (vrstva_53, barva_5, tlouš ka_0)  

- Vodovod (vrstva_54, barva_7, tlouš ka_0) 

- Kanalizace nerozlišená (vrstva_55, barva_6, tlouš ka_0) 

5.3 Tvorba výkresu „katastrální mapa“ 

K tvorb  výkresu byly použity podklady z katastru nemovitostí, které sloužily pro 

tvorbu geometrického plánu pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. 

Krom  obvyklých podklad  z katastru nemovitostí byl obdržen na žádost také výkres vý ezu 

katastrální mapy v digitální podob  ve formátu Microstation V7 SE. Obsah tohoto výkresu 

byl dále upravován podle pot eby. Z výkresu byly smazány hranice vnit ní kresby parcel, 
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mapové zna ky a ísla bod  PBPP. Ve výkrese byly ponechány pouze hranice parcel, 

parcelní ísla a názvy ulic. Tento obsah výkresu byl ponechán ve svých p vodních vrstvách, 

byla však vykonána zm na atribut  prvk  pro barvu. Barva prvk  byla zm n na na barvu 

.5 podle tabulky barev color.tbl.    

5.4 Tvorba výkresu „body_teplovod“ 

Po založení nového výkresu v programu Microstation V7 SE se p íkazy „Pom cky 

 Aplikace MDL  Groma  Zavést“ otev elo dialogové okno programu GROMA. 

Dále pomocí funkce „Nastavení  Atributy“ byly nastaveny parametry pro body, ísla a 

nadmo ské výšky bod  k p evodu do p íslušných vrstev, barev, velikostí a tloušt k v novém 

výkresu.  Tla ítkem „Uložit“ se toto nastavení uložilo a p istoupilo se k samotnému nahrání 

bod  do výkresu. P i nahrávaní bod  do výkresu postupujeme pomocí p íkaz  „Soubor  

otev i  Výb r p íslušného souboru  Otev ít“. Po otev ení seznamu sou adnic 

v dialogovém okn  programu GROMA se pouze p íkazem „Ctrl+A“ ozna í body, které 

chceme nahrát do výkresu a p íkazem „Shift+levé tla ítko myši“ se ozna ené body 

p etáhnou do výkresu. 

Obsah vrstev výkresu a atributy jednotlivých vrstev: 

- vrstva .17_body (barva_23, typ_0, tlouš ka_4) 

- vrstva .18_ ísla bod  (barva_5, typ_0, tlouš ka_0, výška_0.375) 

- vrstva .19_výšky bod  (barva_98, typ_0, tlouš ka_0, výška_0.38) 

 

Obr. .16. Ukázka nastavení atribut . 
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5.5 Tvorba výkresu „teplovod_trasa“ 

Po založení nového výkresu se p íkazem „Soubor  Referen ní výkresy“ 

referen n  p ipojil výkres body_teplovodu. Následn  se p istoupilo k samotnému vykreslení 

trasy nových teplovodních rozvod . Ve výkrese jsou dále zakresleny všechny zam ené 

technologické prvky v trase teplovodních rozvod  (sváry, redukce, ventily, odvzdušn ní a 

stávající šachty). Výkres také obsahuje podrobné popisy požitého teplovodního potrubí a 

použitých redukcí, trasy stávajícího teplovodního potrubí a trasy p vodních teplovodních 

kanál . Trasy stávajícího teplovodního potrubí a trasy p vodních teplovodních kanál  byly 

p evzaty z technické dokumentace správce teplovodních rozvod . Trasa retence, která je 

napojená na deš ovou kanalizaci v areálu školky, byla p evzata z projektu stavby. 

 

Obr. .17. Ukázka vykreslení trasy teplovodního potrubí. 

Obsah vrstev výkresu: 

- vrstva .2_sváry 

- vrstva .3_k ížení inženýrských sítí 

- vrstva .10_redukce,ventily 

- vrstva .11_trasa p vodního teplovodního kanálu 

- vrstva .16_popisy 

- vrstva .18_ ísla podrobných bod  
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- vrstva .19_nadmo ské výšky terénu v blízkosti trasy teplovodních rozvod   

- vrstva .26_stávající šachty 

- vrstva .29_teplovodní šoupata 

- vrstva .40_trasa a popis retence 

- vrstva .43_trasa  a popis stávajícího teplovodního potrubí 

- vrstva .45_trasa nových teplovodních rozvod  

Všechny výkresy dokumentace skute ného provedení teplovodních rozvod  byly 

nejd íve vytvo eny v m ítku 1:500. Následn  byly tyto výkresy pomocí programu 

Microstation V8 p evedeny do výsledného m ítka 1:300. Velikost bun k a text  byla 

zm n na p íkazem „Zm na velikosti  Vzhledem ke st edu t žišti prvku“, kde se 

nastavil pom r zmenšení. Velikost ar a liniových prvk  se zm ní p íkazem „Nástroje  

Uživ. druhy ar  Upravit atributy druhu áry  M ítko“. Následn  se zaškrtlo 

polí ko „Pom r“ a zadal se pom r zmenšení nebo zv tšení. Po p evedení všech výkres  do 

p íslušného m ítka následoval zp tný export do výkres  do formátu Microstation V7 SE a 

do formátu programu AUTO CAD (*.dwg).  

5.6 Tvorba výkresu „polohopis_celková situace“ 

Tento výkres obsahuje všechny prvky již výše popsaných výkres . Je to takzvaný 

soutisk všech výkres  do jednoho výkresu. 
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6. DOKUMENTACE SKUTE NÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
KOMUNIKA NÍCH KABEL  

Dokumentace skute ného provedení stavby komunika ních kabel  byla 

vyhotovována až po vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby teplovodních 

rozvod . Z dokumentace skute ného provedení stavby teplovodních rozvod  byl p evzat 

polohopisný podklad, trasa p vodních teplovodních kanál , trasy nových teplovodních 

rozvod  a katastrální mapa. Postup tvorby výkres  je stejný jako v bod  5 tohoto textu. 

Obsah celé dokumentace je v p íloze .3. 

 

Obr. .18. Ukázka vykreslení trasy komunika ních kabel . 
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Obsah dokumentace skute ného provedení stavby komunika ních kabel  p edávané na CD: 

- Technická zpráva ve formátu PDF 

- Seznam sou adnic ve formátu PDF 

- Seznam sou adnic ve formátu txt 

- Digitální výkres .z._polohopis_komunika ní kabely ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._katastralní mapa ve formátu dgn a dwg 

- Digitální výkres .z._body_komunika ní kabel ve formátu dgn a dwg  

- Digitální výkres .z._komunika ní kabel_trasa ve formátu dgn a dwg 

 

Obsah vrstev výkresu „body_komunika ní kabel“ a atributy jednotlivých vrstev: 

- vrstva .1_body (barva_5, typ_0, tlouš ka_4) 

- vrstva .2_ ísla bod  (barva_5, typ_0, tlouš ka_1, výška_0.38) 

 

Obsah vrstev výkresu „komunika ní kabel_trasa“: 

- vrstva .2_ ísla podrobných bod  

- vrstva .9_bu ky (komunika ní krabice) a popis komunika ního kabelu 

- vrstva .11_trasa p vodního teplovodního kanálu 

- vrstva .19_popisy  

- vrstva .26_stávající šachty 

- vrstva .45_trasa nových teplovodních rozvod  
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7. GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYMEZENÍ ROZSAHU 

V CNÉHO B EMENE K ÁSTI POZEMKU 

P ed samotnou tvorbou geometrického plánu na vymezení rozsahu v cného b emene 

k ásti pozemku byly vyžádány z katastrálního pracovišt  Zlín podklady ze souboru 

geodetických informací (SGI) a podklady ze souboru popisných informací (SPI). Na 

katastrální pracovišt  Zlín byla zaslaná žádost o založení ísla ZPMZ a PM ( ízení Podklady 

pro m ení), zaslání aktuálního VFK (vým nný formát katastru nemovitostí). K žádosti byl 

p iložen soubor s polygonem zájmové oblasti pro tvorbu geometrického plánu ve formátu 

„*.vfk“ a seznam dot ených parcel  v cným b emenem ve formátu „*.csv“. Na základ  této 

žádosti katastrální pracovišt  Zlín p id lilo íslo ZPMZ 7669, íslo PM 1500/2014 a zaslalo 

digitální podklady z SGI a SPI ve vým nném formátu katastru nemovitostí „*.vfk“. 

7.1 Tvorba Záznamu podrobného m ení zm n 

Jako první bylo p istoupeno k p e íslování vybraných podrobných bod  trasy 

teplovodních rozvod  (viz. p íloha .5) a to na úplné dvanáctimístné íslo podrobného bodu 

podle [6]. Pak se také p e íslovaly stanoviska podrobného m ení (viz. p íloha .5). Po 

p e íslování bod  následovalo založení zakázky v programu Kokeš. 

 

Obr. .19. Ukázka založení zakázky v programu Kokeš. 
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Po otev ení programu Kokeš jako první byla založena zakázka geometrického plánu 

p íkazem „Nastavení zakázky  Založení zakázky  m ický ná rt (dlouhá linka)“, 

dále se postupovalo p íkazem „Založení zakázky  výb r p íslušného adresá e  

založení souboru .ZPMZ.ref“, kde se objevilo další dialogové okno „Druh 

geometrického plánu  digitální se zm novými v tami ve VFK  výb r zdrojového 

souboru VFK  OK“. Jako poslední se objevilo ješt  jedno dialogové okno „Zakázka 

geometrického plánu“, kde se jenom potvrdilo tla ítko „OK“.   

Po založení zakázky bylo p istoupeno ke tvorb  záznamu podrobného m ení zm n. 

Jako první se do pracovního prost edí Kokeš jednoduše myší p etáhl p e íslovaný seznam 

podrobných bod  DSPS ve formátu „*.stx“. P íkazem „Vlastnosti  pravé tla ítko myši 

klik na p íslušný seznam sou adnic  uložit jako“ byl uložen tento seznam sou adnic 

jako soubor seznamu sou adnic s p íponou „*.SS“ p íslušného ZPMZ. Pak se program 

Kokeš zav el, p ed tím se však musely uložit všechny provedené zm ny  p íkazem „Uložení 

zakázky GP“.   

Po znovuotev ení souboru „ .ZPMZ.ref“ v programu Kokeš se nahrály a uložily 

ísla stanovisek podrobného m ení do souboru seznamu sou adnic s p íponou „*.SS“ 

p íslušného ZPMZ. Dále bylo p istoupeno k výpo tu všech zam ených identických bod  

viz. kapitola .4.2.2 . Tyto sou adnice byly uloženy do pomocného seznamu sou adnic. 

Pomocí p íkazu „Vlastnosti“ se v dialogovém okn  zatrhly polí ka seznamu sou adnic 

platného stavu. V grafice programu Kokeš se zobrazily tyto body a byl proveden výb r 

nejvhodn jších zam ených identických bod . Tyto body byly vybírány podle zásady, že 

vzdálenost mezi m eným bodem a p íslušným bodem v RES (registr sou adnic) nesmí 

p ekro it mezní sou adnicovou chybu. Pro bod s kódem kvality 6 je mezní sou adnicová 

chyba 0,42 m. Vybrané identické body byly vloženy do seznamu sou adnic p íslušného 

ZPMZ (7669.SS). 

Poté byla provedena adjustace zápisníku m ení. Ze zápisníku byly odstran ny 

identické body, které p ekro ily mezní sou adnicovou chybu. ísla stanovisek podrobného 

m ení byly p epsány na dvanáctimístné, také byly p epsány ísla identických bod  podle 

RES. Po této úprav  bylo znovu p istoupeno k výpo tu zápisníku podrobného m ení. P i 

výpo tu sou adnic identických bod  se program Kokeš vždy ptá, jestli má uložit vypo tenou 
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sou adnici, nebo ponechat sou adnici p vodního bodu z RES. U výpo tu všech identických 

bod  byly ponechány sou adnice podle RES (výpo et viz. p íloha .5).  

 

Obr. .20. Ukázka m ení vzdálenosti mezi zam eným bodem a bodem v RES.  

Po nahrání všech pot ebných bod  do seznamu sou adnic „7669.SS“ následovalo 

samotné vykreslování v cného b emene.  

Jako první byla vykreslena pomocná linie po podrobných bodech trasy. Pak p íkazem 

„Výkres  Linie  Ekvidistanta“ byly zadány hodnoty a parametry ekvidistanty. Byla 

zadána ší ka pruhu v cného b emene (2,6 m od osy trasy), kterou si zadal objednatel 

geometrického plánu. Dále byl zadán sm r vykreslení ekvidistanty (pruh vlevo, vpravo, na 

ob  strany) a co se má identifikovat (linie). Po kliknutí na pomocnou linii trasy teplovodních 

rozvod  byla programem Kokeš automaticky vykreslená ekvidistanta. 

Po vykreslení ekvidistanty bylo zapo ato vkládání bod  v cného b emene do 

seznamu sou adnic „7669.SS“ p íkazem „Vstup bod “. Tyto body byly íslovány dál 

v nep erušené íselné ad , pokra ovalo se dalším íslem bodu od posledního 

p e íslovaného bodu trasy teplovodních rozvod , t mto bodem byl p irazen kód kvality 3.  

Sou adnice bod , které ležely v pr se íku ekvidistanty s hranicí parcel i hranicí 

vnit ní kresby, byly po ítány pomocí p íkazu „Pr se ík p ímka p ímka“. Kódy kvality 

t chto bod  byly ur eny podle kód  kvality bod  na p ímce, která je tvo ena body z RES. 

Po výpo tu a uložení všech bod  v cného b emene bylo p istoupeno k úprav  kresby 

výkresu záznamu podrobného m ení zm n. 



Bc. Miroslav ech: Geodetické práce p i rekonstrukci tepelných rozvod  na sídlišti Jižní Svahy ve Zlín  
 

2014 33 

 

Nejprve byla smazána ekvidistanta, pak p íkazem „Expert  Nová vnit ní kresba 

 V cné b emeno  Hranice“ byla vykreslena hranice v cného b emene odklikáním 

všech bod  v cného b emene. Následn  se pomocí p íkazu „Expert  Nová vnit ní kresba 

 V cné b emeno  Šrafování“ vykreslilo šrafování v cného b emene.  

Dále byly popsány všechny body použité ke tvorb  kresby ZPMZ, tj. ísla bod  

v cného b emene, ísla bod  použitých p i výpo tu pr se ík , ísla identických bod  a ísla 

stanovisek podrobného m ení. Popis bod  byl realizován p íkazem „Expert  Podrobné 

body  íslo bodu – SS  MN, GP“.  

Po popise bod  bylo realizováno vykreslení om rných m r mezi body v cného 

b emene, dále mezi body v cného b emene a body které jsou v RES, tj. mezi body, které 

byly použity k výpo tu pr se ík . Vykreslení om rných m r bylo realizováno p íkazem 

„Expert  Om rné  Ze sou adnic  Nová hranice  MN, GP“.  

Dále byla do výkresu ZPMZ p íkazem „Expert  M ická sí   pomocný m r. 

bod v ná rtu / polygonové strany” vykreslena a popsána m ická sí .  

Jako poslední bylo dopln no do výkresu ZPMZ šrafování budov, ísla popisná a 

orientace k severu.  

Po vykreslení a dopln ní všech náležitostí do výkresu ZPMZ byla p íkazem “Geplan 

 Dopl ky  ZPMZ“ vytvo ena obálka ZPMZ. Kresba ZPMZ je v p íloze .5. 

   

Obr. .21. Ukázka výkresu ZPMZ v pracovním prost edí programu Kokeš.  
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7.2 Tvorba geometrického plánu 

Po vyhotovení ná rtu ZPMZ bylo p istoupeno ke tvorb  geometrického plánu za 

pomocí p íkazu „Tvorba GP z ná rtu“.  

V kresb  geometrického plánu bylo oproti kresb  ZPMZ umazáno šrafování budov, 

ísla popisná, ísla identických budov, m ická sí , zna ky a popis ísel trasy teplovodního 

potrubí. Kresba geometrického plánu se naopak doplnila popisovým polem geometrického 

plánu, výkazem dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí a seznamem sou adnic pro 

zápis do katastru nemovitostí. 

Pomocí p íkazu „Geplan  vyplní se parcelní ísla + listy vlastnictví  Výpo et 

 Výsledky  Výkaz vým r podle KN“ byla do výkresu geometrického plánu vložena 

tabulka výkazu dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí.  

Dále bylo p íkazem „Geplan  Dopl ky  Popisové pole GP“ vloženo do výkresu 

geometrického plánu popisové pole geometrického plánu. 

A jako poslední byl do výkresu geometrického plánu p íkazem „Geplan  Dopl ky 

 Seznam sou adnic do GP“ dopln n seznam sou adnic pro zápis do katastru nemovitostí. 

7.3 Tvorba nového VFK a zaslání na katastr 

P i tvorb  nového VFK bylo postupováno obdobn , jak je popsáno v kapitole 7.1. 

Pouze p i zakládání zakázky byla vybrána možnost „Budoucí stav (krátká linka)“ a po 

založení zakázky byl do seznamu sou adnic „7669.SS“ uložen seznam sou adnic bod  pro 

zapsání do katastru nemovitostí. Tento seznam obsahoval pouze body v cného b emene.  

Dále byla p íkazem „Expert  Vnit ní kresba  V cné b emeno  OK“ 

vykreslena hranice v cného b emene. Po vykreslení hranice v cného b emene byla p íkazem 

„Tvorba zm nových v t“ zadána tvorba zm nových v t.  

Jako poslední krok byl export VFK. Tento export byl proveden p íkazem „Export 

VFK  OK“. Následn  bylo provedeno potvrzení uložení zm nových v t do formátu VFK 

a bylo vykonáno uložení všech provedených zm n. 
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Obr. .22. Ukázka seznamu sou adnic pro zm nové v ty. 

Pro pot eby potvrzení geometrického plánu byly na katastrální pracovišt  Zlín 

zaslány jak digitální tak analogová data. 

Mezi digitální data pat ily seznam sou adnic „S1217669.txt“ a nové VFK 

„121_7669im.vfk“.   

Mezi analogová data pat il geometrický plán, žádost o potvrzení geometrického 

plánu a záznam podrobného m ení zm n. Záznam podrobného m ení zm n obsahoval 

výkres ZPMZ, protokol m ení GNSS, protokol pr m rování a protokol výpo tu. Všechny 

tyto náležitosti jsou sou ásti p ílohy .5. 
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8. ZÁV R 

Cílem této diplomové práce byl popis geodetických prací p i rekonstrukci tepelných 

rozvod  na sídlišti Jižní Svahy ve Zlín . V práci byly popsány jak teoretické základy 

pot ebné k m ení a zpracování nam ených dat, tak byly podrobn  popsány všechny 

m ické úkony vykonané p i zam ování skute ného provedení stavby teplovodních 

rozvod , m ické úkony p i zam ování skute ného provedení stavby komunika ních 

kabel  a m ické úkony pot ebné pro vyhotovení geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. Dále byly v diplomové práci popsány všechny 

kancelá ské úkony pot ebné k vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a 

k vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. 

Výsledkem této diplomové práce jsou dokumentace skute ného provedení stavby 

teplovodních rozvod , dokumentace skute ného provedení stavby komunika ních kabel  a 

geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. Jednotlivé 

dokumentace a geometrický plán slouží jednak jako podklady pro kolaudaci jednotlivých 

staveb a dále slouží jako podklady pro p evzetí stavby investorem od zhotovitele stavby. 

Dokumentace skute ného provedení stavby slouží také zhotoviteli stavby ke kontrole 

spot eby použitých materiál .  

Digitální data dokumentace skute ného provedení stavby teplovodních rozvod  

budou sloužit také jako podklad pro obnovu a zprávu GIS – systému distributora tepla ve 

m st  Zlín.  
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