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1.          Úvod 

      Tato diplomová práce popisuje pr b h geodetických prací b hem stavby rozd lení 

vodovodu na dv  tlaková pásma v Uni ov . V cn  je diplomová práce len na na dv  

základní ásti. ást teoretickou a ást aplika ní, kde je popsán postup a pr b h 

geodetických prací na konkrétní stavb . 

      Teoretická ást obsahuje seznámení se sou asnými právními p edpisy v oboru 

zem m ictví a katastru nemovitostí, které souvisí s výstavbou. Dále se v teoretické ásti 

popisují metody m ení a technologie, které byly použity p i geodetické innosti na dané 

stavb . ást diplomové práce, která popisuje zpracování m ení je rozd lena na 

vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a ást vyhotovení dokumentace pro 

správu katastru nemovitostí. 

      V aplika ní ásti diplomové práce je popsána konkrétní situace stavby, rozd lení 

vodovodu na dv  tlaková pásma. Tato stavba byla realizována firmou INSTA CZ spol. 

s r.o. a investorem stavby byla MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Ob  tyto firmy mají 

sídlo v Olomouci. Geodetická innost p i výstavb  je rozd lena na vyty ovací práce p i 

pokládce vodovodního potrubí a na ást zam ení skute ného provedení stavby. 

Zpracování dokumentace bylo provedeno dle platných p edpis  a také dle metodiky 

MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a.s. Sou ástí zpracování bylo vyhotovení geometrických 

plán  pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. 
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2.          Právní p edpisy v oboru zem m ictví a katastru 

Mezi základní právní p edpisy v oboru zem m ictví a katastru nemovitostí pat í: 

- zákon . 200/1994 Sb., o zem m ictví a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  

souvisejících s jeho zavedením, 

- zákon . 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

      Souvisejícím právním p edpisem je také: 

- zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 

zákon). 

2.1         Právní p edpisy pro dokumentaci skute ného provedení stavby 

      Pot eba vyhotovovat dokumentaci skute ného provedení stavby (DSPS) vychází ze 

zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon), kde § 125 odstavec 1) íká „ Vlastník stavby je 

dle [13] povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ov enou dokumentaci 

odpovídající jejímu skute nému provedení podle vydaných povolení “.  

      Obsah a strukturu DSPS stanovuje [12] provád cí vyhláška . 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. Podle p ílohy . 7 této vyhlášky ást E, geodetická ást DSPS 

obsahuje: íselné a grafické vyjád ení výsledk  zam ení stavby, polohopis s 

výškopisnými údaji, m ické ná rty s íselnými údaji, seznam sou adnic a výšek, a 

technickou zprávu, podle jiného právního p edpisu. Tímto p edpisem je vyhláška 

.31/1995 Sb., eského ú adu zem m ického a katastrálního, kterou se provádí 

zákon . 200/1994 Sb. (zákon o zem m ictví). §13 této vyhlášky íká, že ov ování 

výsledk  dle [10] zem m ické innosti se vztahuje na geodetické práce p i: 

a) p íprav  staveb, 

b) projektování staveb, 

c) provád ní staveb, 

d) dokumentaci a provozu staveb.  

      D ležitým ú elem dokumentace skute ného provedení stavby je její využití pro 

kolauda ní rozhodnutí a pro uvedení stavby do provozu. Geodetická dokumentace se 
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vyhotovuje v závazném sou adnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. T ída 

p esnosti dokumentace je 2, 3 výjime n  4. M ítko výsledné ú elové mapy se volí 1:500, 

1:1000, 1:2000 tak, aby výsledná mapa byla itelná a p ehledná. 

2.2         Právní p edpisy pro vyhotovení geometrických  plán  

      V cným b emenem nazýváme v cné právo k cizí v ci. Omezuje vlastníka nemovitosti 

ve prosp ch n koho druhého, tak že je povinen n co strp t nebo se n eho zdržet. 

Správc m inženýrských sítí dává energetický zákon povinnost z izovat v cná b emena na 

pozemcích, kde probíhá výstavba nových inženýrských sítí. V cná b emena jsou podle §16 

vyhlášky . 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se 

provádí katastrální zákon, p edm tem katastru nemovitostí.  

      V cná b emena inženýrských sítí se do katastru nemovitostí zapisují na základ  

geometrického plánu, který je nedílnou sou ástí právních listin, dle kterých je proveden 

zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovování geometrických plán  je podle § 74 katastrální 

vyhlášky zem m ická innost pro ú ely katastru nemovitostí. 

      Podle § 79 katastrální vyhlášky je jedním z ú elu vyhotovení geometrického plánu, 

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

plán je dle [18] technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a spolu se záznamem 

podrobného m ení zm n je podkladem pro provedení zm ny v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací.  

      Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu podle [11] jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací. K vyhotovení 

geometrického plánu je p id leno p íslušným pracovišt m katastrálního ú adu íslo 

záznamu podrobného m ení zm n a jsou poskytnuty bezúplatn  v nezbytném rozsahu 

podklady ve vým nném formátu nebo ve form  rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve 

form  reprografických kopií. V p ípad  pochybnosti, zda osoba, která žádá o poskytnutí 

podklad  pro vyhotovení geometrického plánu, je odborn  zp sobilá, m že katastrální 

ú ad požadovat p edložení dokladu prokazujícího odbornou zp sobilost podle zákona o 

zem m ictví. Záznam podrobného m ení zm n obsahuje dokumentaci zem m ické 

innosti p i vyhotovení geometrického plánu.  
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      Záznam podrobného m ení zm n (ZPMZ) má dle [11] tyto náležitosti: 

a) popisové pole, 

b) ná rt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpo tech, 

e) záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl ), 

f) návrh zm ny, 

g) údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr b hem nových nebo zm n ných hranic. 

ZPMZ pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku obsahuje pouze náležitosti 

a) až d) a f). 

      Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podob . Pro ú ely vyhotovení listiny se 

v p ípad  pot eby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podob  podle zákona o zem m ictví. 

Geometrický plán obsahuje vyjád ení stavu parcel p ed zm nou a po zm n  a má dle [11] 

tyto ásti: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázorn ní, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru, 

d) seznam sou adnic, 

e) výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách.  

          Vyhotovený geometrický plán katastrální ú ad potvrdí, pokud v n m nebyla zjišt na 

vada p i p ezkoumání za ú elem p evzetí pro ú ely katastru a je-li v souladu s údaji 

p íslušného záznamu podrobného m ení zm n.  Potvrzení geometrického plánu provede 

katastrální ú ad elektronickým zp sobem. 
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3.          Metody m ení 

      Geodetické práce na zadané stavb  byly rozd leny na t i ásti.  V první ásti se 

geodetické práce týkaly vybudování m ické sít  a její p ipojení do referen ního systému 

R. Pro ur ení polohy je závazný systém S-JTSK (jednotná trigonometrická sí  

katastrální) a závazným výškovým systémem je Bpv (Balt po vyrovnání). Druhou ástí 

bylo vyty ení prostorové polohy vodovodního potrubí, p ed samotnou pokládkou a t etí 

ást tvo ilo zam ení skute ného provedení pokládky vodovodního potrubí. Také bylo 

provedeno vyty ení prostorové polohy nových vodovodních šachet a zam ení skute ného 

provedení jejich výstavby.  

3.1         M ické metody p i budování m ické sít  

      P ed samotným vyty ením hlavních bod  trasy vodovodního potrubí a technických 

objekt , byla vybudována vyty ovací sí . Body vyty ovací sít  byly ur eny technologií 

GNSS a jejich nadmo ské výšky byly ur eny geometrickou nivelací.  

3.1.1       Technologie GNSS 

      GNSS (Global Navigation Sattelite System) je globální naviga ní satelitní systém, 

který dle [8] využívá m ení asu, vzdáleností a pracuje na principu jednosm rného 

dálkom ru. Známe-li polohy družic v geocentrickém systému, m žeme odvodit sou adnice 

antény p ijímací aparatury. Veli ina, kterou m íme, je as ší ení signálu z antény družice 

k antén  p ijíma e. Takto zm ený as je p eveden pomoci rychlosti ší ení signálu na 

vzdálenost. Tento systém umož uje ur ení polohy p ijíma e GNSS v prostorových 

sou adnicích v reálném ase. Systém umož uje v reálném ase kdykoliv a kdekoliv 

okamžité a p esné ur ení polohy libovolného po tu i rychle se pohybujících objekt . 

Technologie GNSS je proti klasickým geodetickým metodám velice efektivní a úsporná 

metoda.  

      P esnost m ení je závislá na mnoha faktorech. Orienta n  se udává pro sou adnicové 

rozdíly x, y, z,  , pro azimut ± (1´´+5´´/Dkm), kde D je 

vzdálenost mezi p ijíma em a družicí po dráze p ijímaného signálu (pseudovzdálenost). 

      Jedná se o dálkom rný systém, tj. družice vysílají naviga ní zprávu, kde uvád jí 

(krom  jiného) své ozna ení, polohu a as vyslání. P ijíma , jehož poloha je ur ována, 
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musí p ijmout tyto signály alespo  od ty  r zných družic. Pro každou z družic lze z 

rozdílu asu vyslání signálu družicí a p ijetí signálu p ijíma em vypo ítat jejich vzájemnou 

vzdálenost, což ve spojení se znalostí polohy družice tvo í kulovou plochu (viz Obr. 1). V 

pr se íku kulových ploch se nachází p ijíma , resp. lze takto ur it jeho sou adnice X, Y, Z. 

V principu by sta ily t i družice, ale ty i družice jsou pot ebné pro stanovení rozdílu mezi 

asovým systémem hodin družice a asovým systémem hodin p ijíma e.  Z hlediska 

geodetických úloh se jedná o prostorové protínání z délek. ím více signál  družic je 

zachyceno, tím je výsledek p esn jší 

Obr. 1 Princip ur ení polohy  [19] 

3.1.2       Druhy naviga ních systém  

      Mezi hlavní globální družicové polohové systémy v dnešní dob  pat í systém 

NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging – naviga ní ur ování asu a 

vzdálenosti pomocí družic, Global Positioning Systém – globální polohový systém). Tento 

systém provozuje armáda USA. Dalším hlavním používaným systémem je družicový 

polohový systém GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sist ma). Tento 

systém provozuje ruská armáda. Oba družicové naviga ní systémy pracují na podobném 

principu. 

3.1.3       Struktura naviga ních systém  

Globální naviga ní systém se skládá ze t í základních ástí, kosmického, ídicího a 

uživatelského segmentu. 

      Kosmický segment tvo í soustava 24 družic, které se pohybují po systematicky stálých 

ob žných drahách a vysílají naviga ní signály. Základní sestavu kosmického segmentu 

tvo í 24 družic, které obletí Zemi ve výšce 20 200 km zhruba za 12 hodin. Sestavu tvo í 



Bc. Vladan Sv ntý: Geodetické práce b hem stavby Uni ov – rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma 

2016
7 

ty i družice na šesti ob žných drahách, které jsou sklon ny v i rovníku asi o 55° (viz 

Obr. 2). Díky tomuto postavení je zajišt n trvalý signál minimáln  ze ty  družic b hem 24 

hodin. 

Obr. 2 Rozmíst ní družic kolem Zem  [20] 

      ídící segment celkov  ídí a je zodpov dný za celý systém GNSS. Jeho hlavní úkol je 

vysílání naviga ních zpráv družicím, monitorování signál  družic, vyhodnocení a opravy 

atomových hodin, které se nacházejí v každé družici, sledování stavu družic a jejich 

údržba. ídící segment je tvo en soustavou n kolika pozemních monitorovacích stanic (viz 

Obr. 3). Tyto stanice jsou bezobslužné a ídí je hlavní ídící stanice. 

Obr. 3 Mapa rozmíst ní stanic ídícího segmentu GPS NAVSTAR [14] 

 

      Uživatelský segment tvo í p ijíma e GNSS, které provád jí na podklad  signál  

z družic výpo et polohy a asu. Jsou to nap . geodetické nebo naviga ní p ijíma e.
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3.1.4       Metody m ení GNSS 

      Systém GNSS používá dv  základní metody, kterými se ur uje poloha a as.  

      Kódové m ení je nejjednodušší metoda, kterou používají GNSS p ijíma e pro ur ení 

polohy v reálném ase. Vzdálenost mezi družicí a p ijíma em se ur uje pomocí 

dálkom rných kód  (C/A kód, P-kód). Výsledkem je pseudovzdálenost. P esnost tohoto 

m ení je v centimetrech. Tento princip využívají p edevším naviga ní p ijíma e GNSS. 

      Fázové m ení vychází z rozdílu fáze nosné vlny. Je to p esn jší metoda než p edchozí 

a je založena na po ítání po tu nosných vln (vlna L1, L2), které se nachází p i m ení 

vzdálenosti mezi družicí a p ijíma em GNSS. Tuto vzdálenost m žeme ur it 

s milimetrovou p esností. 

3.1.5       Geodetické metody m ení GNSS 

Absolutní poloha p ijíma e m že být dle [4] ur ena p ímo v pr b hu terénních m ení 

pomocí zdánlivých vzdáleností získaných kódovými m eními. Musíme m it minimáln  

ty i zdánlivé vzdálenosti mezi družicemi a p ijíma em GNSS. Výsledná poloha je ur ena 

v geocentrickém polohovém systému WGS84 v reálném ase. Tyto geocentrické 

sou adnice se dále transformují do geodetických pravoúhlých sou adnic. 

      Relativní poloha p ijíma e se ur uje vzhledem k referen nímu bodu, jehož 

geocentrické sou adnice jsou známy, nebo m že být sou ástí komer n  provozované sít  

referen ních stanic (nap . CZEPOS). Toto m ení m žeme provád t v reálném ase, nebo 

až p i následném zpracování. Princip relativní polohy spo ívá v kódových m eních, které 

se korigují. Korekce ur ujeme pomocí referen ního p ijíma e, který je umíst n na 

referen ním bodu. 

      P i m eních geodetickými p ijíma i GNSS m žeme ve v tšin  p ípad  volit tyto 

aplikace: 

      Statické m ení - ur ování polohy provádíme dlouhodobým m ením, zhruba jednu 

hodinu a více. Využíváme fázového m ení. Používáme dva p ijíma e. Jeden je umístn ný 

na známém bod  a druhým ur ujeme polohu neznámého bodu. Statické m ení pat í 

k p esn jším geodetickým metodám. Uplatn ní nachází p i m ení v geodetických sítích. 
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      Rychlé statické m ení – podobný princip jako u p edchozí metody, pro rychlejší 

ešení, ádov  v minutách. Tato metoda využívá fázové i kódové m ení. Používá se p i 

budování podrobného bodového pole. 

      Kinematické m ení – používá se p i podrobném mapování p i rychle za sebou 

jdoucích podrobných bodech. Jeden p ijíma  nep estává m it a je neustále v pohybu. 

M ení je v sekundách. 

      RTK (real time kinematic) m ení – kinematická metoda v reálném ase používá 

rádiové spojení k vysílání družicových dat z referen ní stanice na podrobnou stanici. To 

dovoluje vypo ítat a zobrazit sou adnice v reálném ase, v moment  m ení. Používá se p i 

podrobném mapování a výhodou je možnost vyty ování bod  dle zadaných sou adnic. 

Další podrobnosti o metodách m ení technologií GNSS se uvádí v [5]. 

3.1.6       Zdroje chyb p i m ení technologií GNSS 

      Signál z družice, který prochází ionosférou, m že zpomalit a odchýlit. Tento jev se 

nazývá ionosférická refrakce. P i pr chodu atmosférou je signál ovlivn n v tší hustotou 

vzduchu. Tento jev nazýváme atmosférická refrakce. Refrakci ovliv uje výška družic nad 

obzorem, hustota ionosféry, která je závislá na Slunci. Chybu v poloze m že také vyvolat 

vodní pára, která je obsažena v atmosfé e. Vliv ionosféry se sníží použitím dvou 

frekven ních GNSS p ijíma . 

      Na p esnost ur ení polohy m že mít také vliv zpožd ní atomových hodin v družicích. 

Tyto chyby jsou však ve v tšin  p ípad  velmi malé a jsou opraveny ídícím segmentem. 

      Jestliže je anténa GNSS p ijíma e umíst na poblíž velké odrazné plochy nap . budovy 

nebo vodní plochy, m žeme se setkat s jevem, který se nazývá Multipath. P i tomto jevu 

signál z družice nezasáhne anténu p ijíma e, ale zasáhne blízký objekt, od kterého se 

odrazí k p ijíma i. Ur ení polohy je proto chybné. Multipath m žeme snížit použitím 

speciálních antén. 

      Snížení p esnosti DOP (Dilution of Precision) je dle [5] míra geometrie družic a je 

odvozena od prostorové polohy družic na obloze: 

• VDOP – udává snížení p esnosti vertikálního sm ru, 
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• HDOP – udává snížení p esnosti horizontálního sm ru, 

• PDOP – udává snížení p esnosti prostorové polohy, 

• GDOP – udává snížení p esnosti v poloze a ase. 

      Pro zmenšení vlivu geometrie družic je vhodné m ení provád t v dob , kdy je 

k dispozici co nejv tší po et družic. 

3.1.7       Geometrická nivelace 

      P i geometrické nivelaci m žeme použit metodu nivelace vp ed nebo nivelace ze 

st edu. Výhodn jší a p esn jší metodou je geometrická nivelace ze st edu, která pat í 

k nejpoužívan jším metodám. Princip spo ívá v ur ení p evýšení mezi dv ma body, které 

zjiš ujeme z výškových odlehlostí v nivela ní sestav  od vodorovné roviny. Nivela ní 

sestavu tvo í nivela ní la  na koncových bodech a nivela ní p ístroj uprost ed mezi nimi 

(viz Obr. 4).       

Obr. 4 Princip geometrické nivelace ze st edu  

P evýšení mezi body A a B vypo ítáme:   

                                                                ,                                 ,                                          (1)                                                   

výška bodu B se vypo te: 

                                                                                       ,                                         (2)  

kde  HA  je výška bodu A,  HB  je výška bodu B,  lA je la ový úsek A a  lB je la ový úsek B. 

AB B Ah H H= − AB A Bh l l= −

B A AB A A BH H h H l l= + = + −
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      V p ípad  v tší vzdálenosti se mezi body A a B (viz Obr. 5) vloží více nivela ních 

sestav, které dohromady tvo í nivela ní oddíl a ty pak tvo í nivela ní po ad. Potom se 

celkové p evýšení mezi body A a B vypo te: 

                                                     ,                                                (3) 

Obr. 5 Nivela ní oddíl [7] 

      Rozd lení nivelace podle p esnosti: 

• zvláš  p esná nivelace (ZPN), 

• velmi p esná nivelace (VPN), 

• p esná nivelace (PN), 

• technická nivelace (TN). 

      Pro každou metodu nivela ního m ení je p edepsána p esnost, druh nivela ního 

p ístroje a také druhy ostatních pom cek používaných p i nivelaci. Mezi tyto pom cky 

pat í nivela ní lat , stativy a nivela ní podložky. P esnost nivela ních p ístroj  posuzujeme 

podle st ední kilometrové chyby  obousm rné nivelace, která souvisí se zv tšením 

dalekohledu a citlivostí nivela ní libely, nebo kompenzátoru a dalším vybavením p ístroje 

(viz Obr. 6). 

      Rozd lení nivela ních p ístroj  podle st ední kilometrové chyby: 

• stavební             , 
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• technické           , 

• p esné                , 

• velmi p esné      . 

      Nivela ní p ístroje dále ješt  d líme na libelové, kompenzátorové a digitální. 

Obr. 6 Nivela ní p ístroj TOPCON AT-B4, stativ a la  [15] 

3.1.8       Technická nivelace 

Nivela ní p ístroje pro technickou nivelaci musí mít nejmén  šestnáctinásobné zv tšení 

dalekohledu. P ístroje s nivela ní libelou musí mít citlivost 60“ na 2 mm dílek stupnice, 

s koinciden ním urovnáváním libely 80“ na 2 mm dílek stupnice a kompenzátorové 

p ístroje odpovídající p esnost. Tyto vlastnosti musí spl ovat i digitální nivela ní p ístroje. 

      Nivela ní lat  mohou být dlouhé 2 až 4 m, ve skládací nebo celistvé úprav . Stupnice 

na latích má centimetrové d lení. Délky v nivela ním po adu se nemusí rozm ovat, ale 

dosta ující je krokování vzdáleností. Doporu ená délka zám r je 60 až 80 m. Délka 

zám ry by nem la p esahovat délku 120 m. 

3.1.9       Chyby p i nivela ním m ení 

      P i nivelaci vznikají chyby, které se snažíme eliminovat použitím ur itého postupu 

m ení. Tyto chyby d líme na hrubé chyby, systematické chyby a chyby náhodné. 

      Hrubé chyby neboli omyly vznikají ve v tšin  p ípad  nepozorností m i e a jsou 

snadno odhalitelné z výsledk  m ení. Nap íklad ze dvojího nezávislého m ení tam a 

zp t, nebo z podmínek, kterým mají vyhovovat výsledky m ení. Touto podmínkou je 
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nap . v uzav eném nivela ním po adu, kdy m ením vycházíme a vracíme se na stejný 

nivela ní bod, to že rozdíl mezi sou tem zám r vzad a vp ed se musí rovnat nule. 

      Systematické chyby se snažíme odstranit použitím vhodného m ického postupu. Pat í 

mezi n :  

      Chyba z rozdílu výšky zdánlivého a skute ného horizontu na lati h vzniká, tím že 

nivela ním p ístrojem vyty ujeme zdánlivý horizont místo skute ného horizontu. Tato 

chyba se zv tšuje s délkou zám ry. Op t ji m žeme eliminovat stejnou délkou zám r. 

                                        po odvození:   =   ,                                       (4) 

kde d je délka zám ry a R polom r Zem . 

      Chyba z refrakce  – vzniká ohnutím zám rného paprsku, který prochází atmosférou 

s r znou hustotou a tím i r zným indexem lomu sv tla. Hustotu vzduchu ovliv uje jeho 

teplota, atmosférický tlak a vlhkost vzduchu. Pozorováním bylo zjišt no, že nejv tší vliv 

refrakce je zhruba do 0,5 m nad povrchem. Proto je vhodné zám ry volit 0,5 m nad terén. 

Rovn ž se nedoporu uje provád t m ení p i intenzivním slune ním zá ení, které se 

projevuje chv ním obrazu. Chyba z refrakce se dá zmenšit p i použití stejn  dlouhých 

zám r p i m ení, protože refrakce bude v obou sm rech stejná. Chyba ze zdvižení 

zdánlivého horizontu a chyba z refrakce se vyjad uje spole n  (viz Obr. 7). 

Obr. 7 Zdvižení zdánlivého horizontu a refrakce [6]                 
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                                                        ,                                                   (5) 

kde  je refrak ní úhel, k refrak ní koeficient (k = 0,08 – 0,18), d je délka zám ry a R je 

polom r Zem .         

      Chyba z nesprávné délky lat  – tato chyba vzniká p i použití nivela ní lat  

s nesprávnou délkou. Chybu zjiš ujeme tak že, porovnáme stupnici nivela ní lat  se 

stupnicí porovnávacího m idla (etalonu). P i používání dvou latí volíme v nivela ním 

oddíle sudý po et sestav.  P i použití jedné lat  se chyba neprojeví. 

      Chyba z nesvislé polohy lat  – tato chyba se projeví hlavn  p i ru ním držení lat  

v nesvislé poloze. P i tení na lati tak teme jiné tení než na lati ve svislé poloze. Tuto 

chybu odstraníme urovnáním lat  podle libely na lati, nebo pomalým vychylováním lat  

sm rem ke stroji a od stroje. P i tomto vychylování teme na lati nejmenší tení. 

Nesprávné tení na lati (viz Obr. 8) je: 

                                                         ,                                                                   (6) 

kde l je správné tení na lati, l´ je nesprávné tení na lati  je odklon od svislice. 

Obr. 8 Nesvislá poloha lat  [6] 

      Náhodné chyby vznikají jednak jako zbytkové chyby z neúplného odstran ní 

systematických chyb, ale k náhodným chybám pat í také: chyba z nep esnosti ur ení 

nejmenšího dílku stupnice na lati, p eost ení dalekohledu, chyba ze zm ny výšky p ístroje a 

lat  aj.  
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3.2         M ické metody p i vyty ování 

      Vyty ovací práce jsou opa ným procesem k procesu mapování. P i mapování 

p enášíme objekt pomocí m ických prací z terénu do map a plán .  P i vyty ování 

p enášíme rozm ry stavebního objektu z plán  a map pomoci vyty ovacích prací do 

terénu. Charakteristické body stavebního objektu se v terénu vytý í vyty ovacími prvky. 

Vyty ovací prvky (geometrické parametry) jsou nej ast ji, p ímky, úhly, délky, spády 

apod. Vyty ené body ozna íme vyty ovacími zna kami.  

      Vyty ovací práce zahrnují tyto innosti: 

• získání vyty ovacích prvk , 

• provedení vlastního vyty ení, 

• nezávislá kontrola vyty ení. 

      Vyty ovací práce zpravidla probíhají ve dvou etapách. V první etap  se vyty uje 

prostorová poloha stavebního objektu. Prostorovou polohu stavebního objektu vymezuje 

hlavní polohová ára, hlavní osa, hlavní body trasy a hlavní výškové body. V druhé etap  

probíhá podrobné vyty ení jednotlivých konstruk ních prvk  stavebního objektu. 

     Sou ástí projektové dokumentace stavby jsou vyty ovací výkresy. Vyty ovací výkresy 

obsahují íselné údaje vyty ovacích prvk , rozm ry a tvar stavebního objektu a polohové 

sou adnice charakteristických bod  stavebního objektu, který vyty ujeme. Vyty ovací 

prvky jsou vztaženy k bod m tzv. polohové a vyty ovací sít . Tyto body jsou stabilizované 

a provádí se z nich vlastní vyty ování. 

      Kritéria kvality vyty ení ustanovuje: 

      SN 73 0420-1 – P esnost vyty ování staveb – ást 1: Základní požadavky, 

      SN 73 0420-2 – P esnost vyty ování staveb – ást 2: Vyty ovací odchylky. 

      T mito kritérií jsou vyty ovací odchylky a jejich mezní hodnoty. Jejich hodnoty jsou 

stanoveny podle druhu staveb v p idružených normách. Je-li vyty ovací odchylka v tší než 

hodnota mezní odchylky, je vyty ení nevyhovující. Mezní vyty ovací odchylka má zásadní 

vliv pro volbu metody vyty ení, vhodného p ístroje, ostatních pom cek a také zp sobu 

vyzna ení vyty ovacích zna ek a kontrolního m ení. Pro plánování p esnosti vyty ení je 
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zásadní vztah mezi mezní vyty ovací odchylkou  a základní st ední chybou . Mezní 

vyty ovací odchylka je dána p ímo normami SN, dle druhu stavebního objektu nebo jako 

požadavek v projektové dokumentaci.  

            Metody vyty ování se rozd lují podle zp sobu vyty ení polohy bodu a také podle 

požadavk  na p esnost a použité p ístroje. P esnost posuzujeme podle vlivu chyb 

vyty ovací sít  a podle chyb, které vznikají samotným vyty ováním. 

      Mezi základní metody vyty ení polohy bod  pat í: 

• polární metoda, 

• ortogonální metoda, 

• metoda protínání z úhlu, 

• metoda protínání z délek. 

3.2.1       Rozbory p esnosti  

      V pr b hu procesu vyty ování je pot eba neustále sledovat p esnost ve vztahu 

k požadované p esnosti parametr  vyty ování. Rozbory p esnosti mají t i fáze: 

• rozbory p esnosti p ed m ením (vyty ováním), 

• rozbory p esnosti p i m ení, 

• rozbory p esnosti po vyty ení (posouzení výsledk  vyty ení). 

      Rozbory p esnosti p ed m ením - zahrnují inností jako je zjišt ní požadavk  na 

p esnost vyty ení, stanovení st edních chyb vyty ení, volba metody a p ístroj  vyty ení, 

výb r metody a prost edk  kontrolního m ení. Základní st ední chyba vyty ení  je 

dána vztahem:                                                                                                        (7) 

, kde t je sou initel konfidence (koeficient spolehlivosti), jehož hodnota se volí 2 až 3. U 

jednoduchých vyty ení, která se snadno kontrolují t = 2, u složit jších vyty ení t = 2,5 a 

výjime n  kdy vyty ování probíhá ve složitých podmínkách t = 3.  je mezní vyty ovací 

odchylka. P i výstupní kontrole musí p esnost vyty ení vyhovovat vztahu:  

                                                                                                                    (8) 

, kde   je mezní chyba kontrolního m ení. 
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      Rozbory p esnosti p i m ení – ov ují, zda jsou vyty ované parametry získávány 

s požadovanou p esností. V tšinou se omezují na testování extrémních odchylek od 

pr m ru. 

      Rozbory p esnosti po m ení – posuzují zjišt né rozdíly v kontrolním prvku s mezní 

vyty ovací odchylkou nebo se st ední chybou vyty ení podle vztahu: 

                                                                ,                                            (9) 

kde  je nam ený rozdíl. 

3.2.2       Vyty ení polohy bodu polární metodou 

      Princip vyty ení polohy bod  polární metodou spo ívá ve vyty ení úhlu pomocí 

teodolitu od vyty ovací osy a vyty ení délky v daném sm ru. P i použití moderních 

elektronických univerzálních tachymetr  (totální stanice) je dnes polární zp sob 

vyty ování nejpoužívan jší metodou. Díky dostate né p esnosti a rychlosti je polární 

vyty ovací metoda velice efektivní. 

3.2.3       Analýza p esnosti vyty ení polohy bod  polární metodou 

Dané výchozí body -   sou adnice bod  A [xA;yA] (viz Obr. 9),  

vyty ované veli iny -  orientovaný sm r , délka s, 

ur ované parametry -   sou adnice bodu P [xP;yP]. 

Matematický model výpo tu polohy bodu:                                         (8) 

                                                                                                              (9) 

Obr. 9 Polární metoda s p ímo orientovaným sm rem 
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      Podle zákona o p enášení st edních chyb a za p edpokladu že parametry výchozích 

bod  jsou bezchybné, platí pro st ední chyby jednotlivých sou adnic:       

                      ,                                                   (10) 

                                         ,                                                   (11) 

                                         ,                                                    (12) 

kde ms je st ední chyba délky a m  je st ední chyba orientovaného sm ru. 

Diferencováním vztah  dostaneme st ední chyby jednotlivých sou adnic: 

                                                             ,                                                                    (13) 

                                         .                                              (14) 

St ední polohová chyba je zjednodušená charakteristika p esnosti: 

                                                                                                               (15) 

Kovariance charakterizuje stupe  vzájemné závislosti (korelaci) mezi sou adnicemi x, y:    

                                                                    (16) 

St ední sou adnicová chyba:                        (17) 

Ve vzorci (17) p edstavuje ms st ední chybu podélnou a sm  st ední chybu p í nou. 

3.3         M ické metody p i m ení  

      P i ur ování prostorové polohy bod  rozlišujeme geodetické metody m ení podle 

technologie ur ování geometrických prvk , kterými jsou úhly (sm ry), délky a výšky 

(p evýšení). Na volbu geodetických metod p i m ení má veliký vliv technický vývoj 

geodetických p ístroj . Dnešní elektronické geodetické p ístroje umož ují m it rychle, 

dostate n  p esn  a ekonomicky. Nejrozší en jší metodou je tachymetrické m ení.   

            Pro tachymetrické m ení lze využít vhodné teodolity, které m í vodorovné a 

výškové úhly, dopln né o optické nebo elektrooptické dálkom rné za ízení. Tachymetry 
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jsou obecn  p ístroje, které umož ují samo inn  ur it výškový prvek. V d ív jší dob  byly 

používány nitkové, diagramové nebo dvojobrazové optické dálkom ry. Ale dnes se 

prakticky využívají pro tachymetrii pouze elektronické dálkom ry, které jsou sou ástí 

elektronických univerzálních tachymetr  (totálních stanic). 

      Tento geodetický p ístroj umož uje sou asné m ení vodorovných sm r , zenitových 

úhl  a šikmých délek, z t chto veli in dokáží p ístroje dopo ítat další údaje nap . 

vodorovnou délku, p evýšení, pravoúhlé sou adnice p ípadn  ešit p ímo základní 

geodetické úlohy (protínání, p echodné stanovisko, vyty ovaní). Nam ené hodnoty se 

zobrazují v digitální form  a jsou registrovány do p ístroje.  Do p ístroje je možné zadat 

p ístrojové konstanty resp. opravy z nich, matematické redukce, atmosférické podmínky 

p i m ení a další hodnoty podle typu p ístroje. 

3.3.1       Polární metoda 

      Polární metodou je poloha bodu ur ena délkou mezi bodem, jehož sou adnice známe 

(stanoviskem) a vodorovným úhlem mezi ur ovaným bodem a známým pevným sm rem. 

M že nastat p ípad, že stojíme na stanovisku, jehož sou adnice známe, nebo p ípad kdy 

sou adnice stanoviska jsou neznámé (p echodné stanovisko). V p ípad  nep ístupnosti 

bodu, který zam ujeme, použijeme polární kolmici, nebo dom rek. Vodorovný úhel a 

délka tvo í tzv. polární sou adnice (viz Obr. 10). Zam ením t chto polárních prvk  je 

poloha bodu jednozna n  ur ena vzhledem k bodovému poli v ur itém sou adnicovém 

systému.  

      B hem m ení a vyty ování úhl  polární metodou musíme brát ohled na vliv 

systematických chyb p i m ení. Tyto vlivy d líme na: 

• vlivy p ístrojové, vznikající se ízením p ístroje a nedokonalostí p ístroje, 

• vlivy prost edí, které p i m ení m ní dráhu optického paprsku, 

• vlivy centra ní, které vznikají nep esnou centrací p ístroje a cíle. 

      M ené délky je nutno opravit korekcemi na délky v p íslušném kartografickém 

zobrazení, pokud je použijeme v sou adnicových výpo tech a opa n  pokud vypo tené 

délky ze sou adnic chceme vyty ovat, musí mít korekce opa né znaménko, 

• korekce šikmé délky na vodorovnou, 
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• korekce na nulový horizont, 

                                                       ,                                                                  (18)    

        kde s je m ená vzdálenost, H je pr m rná nadmo ská výška, R je polom r Zem , 

• korekce z kartografického zobrazení (S-JTSK), 

                                                                                           (19) 

kde s je m ená vzdálenost,  jsou zkreslení zobrazovacích rovnob žek 

procházející koncovými body a st edem ur ené vzdálenosti. 

Obr. 10 Princip polární metody [18] 

Matematický model výpo tu sou adnic z polárních prvk  dle (Obr. 10): 

                                         ,                                       (20) 

                                         .                                       (21) 

 

3.3.2       Ortogonální metoda 

      Bod ur ený ortogonální metodou je jednozna n  ur en dv ma navzájem kolmými 

vzdálenostmi (stani ením a kolmicí) vztažené ke spojnici bod , jejichž sou adnice známe 

(viz Obr. 11). Stani ení je vzdálenost na m ické p ímce od po áte ního bodu k pat  

kolmice zam ovaného bodu. Druhá vzdálenost je samotná kolmice.  
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Obr. 11 Princip ortogonální metody [17] 

      Pom cky pro m ení ortogonální metodou jsou optické hranoly, pomocí kterých 

za azujeme patu kolmice do p ímky. K m ení délek využíváme pásma. V sou asné dob  

je ortogonální metoda používána spíše jako dopl ková metoda k polární metod . 

3.3.3       Trigonometrická metoda ur ení výšky 

      Trigonometrické m ení výšky je nep ímá metoda ur ení výšky, kterou ur ujeme 

nep ímo dle vztahu (22) z výškového rozdílu mezi body (viz Obr. 12). Trigonometrické 

ur ení výšky je sou ástí tachymetrického m ení, kdy polohu bod  ur ujeme polární 

metodou a sou asn  ur ujeme výšku bod .

Obr. 12 Trigonometrické ur ení výšky  

P evýšení mezi body A a B ur íme:        

                            , pop .  ,                (22)                

kde s je vodorovná délka, s´ je šikmá délka,  je výškový úhel, z je zenitový úhel, s je 

výška stroje, vc je výška cíle. 
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4           Technologie zpracování 

      Zpracováváním m ení a tvorbou geodetické dokumentace skute ného provedení 

stavby zárove  vytvá íme ú elovou mapu velkého m ítka. Veškerá innost p i t chto 

zpracovatelských pracích musí být v souladu s vyhláškou .31/1995 Sb., eského ú adu 

zem m ického a katastrálního, kterou se provádí zákon . 200/1994 Sb. (zákon o 

zem m ictví). 

4.1         Ú elové mapy 

      Ú elové mapy s mapami tematickými tvo í dle [1] mapy s tzv. nadstandartním 

obsahem. Tematické mapy jsou vyhotoveny v malém a st edním m ítku. Ú elové mapy 

jsou vyhotoveny vždy ve velkém m ítku. Obsah ú elových map tvo í prvky základní 

podkladové mapy a další prvky podle ú elu, pro který tyto mapy vznikají. Ú elové mapy 

mají využití p i projektových, eviden ních, dokumenta ních a jiných innostech. 

      Tyto mapy vznikají vždy na podklad  p ímého m ení a zobrazení. Polohopisný 

podklad pro ú elové mapy tvo í asto katastrální mapa. 

       

Ú elové mapy d líme na: 

• základní ú elové mapy (nap . technická mapa m sta, základní mapy závodu, 

dálnice, letišt  a jednotná železni ní mapa stanic a tratí), 

• ú elové mapy podzemních prostor (nap . mapy jesky , mapy podzemních d l 

s výjimkou objekt  metra, dol  a tunel ), 

• ostatní ú elové mapy (nap . mapy pro projektové ú ely, mapy pozemkových 

úprav, lesnické a vodohospodá ské mapy, mapy tvo ící geodetickou dokumentaci 

staveb aj.) 

      Ú elové mapy se vyhotovují v grafické, íselné nebo digitální form . Kvalita p esnosti 

(t ída p esnosti), m ítko a obsah mapy se volí podle toho, k jakému ú elu bude mapa 

sloužit. Ú elové mapy se mohou vyhotovovat v libovolných rozm rech mapového rámu a 

obecném kladu mapových list . 
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4.1.1       Dokumentace skute ného provedení stavby 

      Dokumentace skute ného provedení stavby je d ležitým podkladem, který je nutno 

p edkládat ke kolauda nímu ízení. Tato dokumentace je podmínkou p i p evzetí stavby 

investorem od zhotovitele a uvedení stavby do provozu. Dokumentace skute ného 

provedení stavby musí vzniknout na podklad  m ení vybraných geometrických parametr  

a skute ností, které jsou pot ebné pro vyhotovení všech p edepsaných map a výkres .  

      Závazný sou adnicový systém pro tvorbu geodetické dokumentace je sou adnicový 

systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Vyhotovení musí odpovídat t íd  p esnosti 2, 3 

výjime n  4. Krom  p edepsaných map a výkres  musí geodetická dokumentace 

obsahovat seznamy sou adnic bodového pole, vyty ovací sít , podrobných bod  m ení a 

technickou zprávu. 

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

ov ena ú edn  oprávn ným zem m i ským inženýrem (UOZI). 

4.2         Geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti 

pozemku 

         Rozsahem v cného b emene se rozumí ást plochy pozemku, který je dot en stavbou 

vedení nebo technologickým za ízením. Na této ploše je vlastník pozemku omezen v 

plném užívání. Tuto plochu vymezuje geometrický plán pro vymezení rozsahu v cného 

b emene k ásti pozemku. Za toto omezení se vyplácí vlastníkovi finan ní náhrada. 

Geometrický plán je nedílnou sou ástí písemných smluv, na základ  kterých se provádí 

vklad do katastru nemovitostí. Ve v tšin  p ípad  je s vlastníky pozemk , na kterých je 

plánována výstavba sepsána smlouva o smlouv  budoucí. V této smlouv  vlastník 

pozemku odsouhlasí výstavbu vedení na svém pozemku ješt  p ed zapo etím stavby a také 

se dohodne na výši finan ní náhrady, která se vyplácí až po zápisu smlouvy o z ízení 

v cného b emene do katastru nemovitostí.  
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5     Seznámení s projektovou dokumentací          

      Projektovou dokumentaci vyhotovila firma AgPOL spol. s r.o. Olomouc. M sto 

Uni ov je m sto s necelým 12 tisícem obyvatel ležící zhruba 30 km severozápadn  od 

m sta Olomouce. Samotná stavba se nachází v západní okrajové ásti m sta (viz Obr. 13). 

Obr. 13 Ortofotomapa lokality stavby [16] 

      V rámci stavby je navrženo dopln ní vodovodního systému m sta Uni ova 

vodovodními ady, které umožní provozování vodovodní distribu ní sít  ve dvou 

tlakových pásmech (viz P íloha . 1, Celková situace stavby). 

5.1           Objednávka geodetických prací 

Zem m ickou innost p i tvorb  geodetické dokumentace skute ného provedení 

stavby vysout žila firma GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. U této firmy jsem zam stnán 

na pozici geodet technik a byl jsem pov en zajiš ováním geodetických prací na stavb .  

Objednání t chto prací b hem stavby bylo provedeno formou písemné objednávky firmou 

INSTA CZ spol. s r.o. se sídlem v Olomouci. P edm tem objednávky jsou: podrobná 

specifikace p edm tu díla, požadavky na formu a po et vyhotovení dokumentace, p ípadné 

sankce za nedodržení p edm t  smlouvy apod. Subdodavatelé stavebních prací byly firmy 

VK AQUA Olomouc spol. s r.o. a MYFA Olomouc spol. s r.o.   

Název stavby: Uni ov – rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma, 

Lokalita: Uni ov – okres Olomouc.  
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5.2         SO 01 Výtla ný ad V2 

      Navržené nové výtla né vodovodní potrubí, kterým bude dopravována voda z úpravny 

vody a erpací stanice pod vodojemem Šibeník (viz Obr. 15) do stávajícího vodojemu 

Benkov. Trasa vede výhradn  nezastav ným územím, p evážn  zem d lsky využívanými 

pozemky. Délka projektované trasy je 1673 m. Na výtla ném adu bude z ízená 

propojovací armaturní šachta AŠ5, kde dojde k propojení navrženého adu V2 se 

stávajícím adem B, který tvo í nižší tlakové pásmo. 

5.3         SO 02 Distribu ní ad A 

Navržená výstavba nového vodovodního potrubí zásobovacího adu A, kterým bude 

z v žového vodojemu Šibeník zásobováno vodou vyšší tlakové pásmo. ad A vede od 

areálu vodojemu Šibeník zem d lskými pozemky sm rem k silnici III/44415. Následuje 

vedení adu A zem d lskými pozemky až k toku Lukavice, kde dojde ke k ížení toku 

p emost ním (viz Obr. 14). Vodovodní ad dále vede až k sídlišti Gen. Svobody, kde dojde 

k napojení na stávající ad. Na adu A budou zhotoveny nové armaturní šachty AŠ1, AŠ2, 

AŠ3 a AŠ4. Délka projektované trasy je 1243 m. 

      Sou ástí projektové dokumentace byl i stavební objekt SO 04, úprava provozního 

potrubí a stavební úpravy ve vodojemu Benkov, ale tyto úpravy nesouvisely s geodetickou 

inností.  

Obr. 14 Ukázka projektu p emost ní 
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Obr. 15 Ukázka výkresu projektu podrobné situace 

Obr. 16 Uložení potrubí dle projektové dokumentace 



Bc. Vladan Sv ntý: Geodetické práce b hem stavby Uni ov – rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma 

2016
27 

6           Vyty ení prostorové polohy stavby 

      Geodetickou innost p i vyty ení prostorové polohy stavby tvo ily dva vyty ovací 

systémy.  Primárním systémem bylo vybudování vyty ovací sít  s hlavními výškovými 

body (HVB) (viz Obr. 18). Druhá ást byla realizace sekundárního vyty ovacího systému, 

což bylo samotné vyty ení hlavních bod  (HB) trasy vodovodního potrubí. 

6.1         Vyty ovací sí  

Polohov  byla vyty ovací sí  ur ena technologii GNSS a výškov  technickou nivelací 

(viz P íloha . 3). Vyty ovací sí  byla p ipojena na body geodetického základu v okolí (viz 

P íloha . 2): 

• body PBPP 891, 1075, 1076, 1079, 

• body ZhB 207 (TL3401), 225 (TL3401), 

• body EC 1.3 (TL3401), 

• body TB 1 (TL3401), 2 (TL3401), 3 (TL3401). 

      Bod  vyty ovací sít  tvo ily výškové body, které byly stabilizovány ocelovými h eby a 

plastovými mezníky. Nivela ní m ení bylo p ipojeno na body SNS ( eská státní 

nivela ní sí ):      

• nivela ní bod Ff4-48.1 (nivela ní po ad Ff4 Mohelnice-Uni ov), 

• nivela ní bod Ff4-49.1 (nivela ní po ad Ff4 Mohelnice-Uni ov), 

• nivela ní bod Ff4-51 (nivela ní po ad Ff4 Mohelnice-Uni ov). 

      P esnost vyty ovací sít  odpovídá p esnosti podrobného polohového bodového pole, 

které je charakterizováno základní st ední sou adnicovou chybou , která se 

vztahuje k nejbližším bod m základního polohového bodového pole a zhuš ovacím 

bod m. Po ítá ze vztahu:                      ,                                               (23) 

      Mezní sou adnicová chyba  a po ítá se jako dvojnásobek základní 

st ední sou adnicové chyby. P esnost technické nivelace byla dána mezní odchylkou M 

mezi daným a m eným p evýšením, po ítanou vztahem:           ,           (24) 

kde R je délka nivela ního po adu v km.    
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Obr. 17 P ehled vyty ovací sít  
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6.2         Vyty ení vodovodního potrubí 

      Vyty ení trasy spo ívalo v polohovém vyty ení hlavních bod  osy vodovodního 

potrubí, jejichž sou adnice v systému S-JTSK byly dány projektovou dokumentací. V tšina 

bod  byla vyty ena polární metodou z vybudované vyty ovací sít . N které body byly 

vyty eny technologií GNSS, metodou RTK. 

       Vyty ování hlavních bod  trasy a armaturních šachet probíhalo b žným vyty ením, tj. 

postupným p ibližováním k projektované poloze bodu za pomoci tracking módu totální 

stanice. Poloha všech vyty ených bod  byla ov ena kontrolním m ením a porovnáním 

sou adnicových rozdíl  mezi projektovanýma sou adnicemi a sou adnicemi z kontrolního 

m ení. Všechny vyty ené body byly v terénu p edány fyzicky, odpov dnému 

pracovníkovi stavby, který svým podpisem ve vyty ovacím protokolu stvrdil p evzetí 

polohy vyty ených bod  (viz P íloha . 3). 

      Výškové vyty ení hlavních bod  trasy bylo ešeno tak, že odpov dnému pracovníkovi 

stavby byly p edány stabilizované hlavní výškové body s ur enými nadmo skými výškami. 

Z t chto bod  zhotovitel stavby vycházel samostatn  p i ešení spádových pom r  

vodovodního potrubí dle projektové dokumentace. Z d vodu komplikací nivela ního 

m ení byl u vodojemu Benkov jako výškový bod použit TB 1 (TL3401) a u bodu 7004 

byla nadmo ská výška ur ena trigonometricky. Tato skute nost byla projednána a 

odsouhlasena odpov dným stavbyvedoucím zhotovitele stavby. O tomto projednání byl 

proveden zápis do stavebního deníku. Vyty ené body trasy potrubí byly stabilizovány 

d ev nými kolíky (viz Obr. 17), ozna eny barvou a popsány shodn  s popisem v 

projektové dokumentaci.  

      Charakteristiky p esnosti byly dány st ední sou adnicovou chybou  . 

Mezní sou adnicová chyba je .  

Obr. 18 Stabiliza ní materiál 
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7           Polohopisné a výškopisné zam ení skute ného provedení stavby  

     P edm tem geodetické innosti na stavb  bylo polohové a výškové zam ení trasy nov  

pokládaného vodovodního potrubí v etn  technických prvk  související s  vodovodním 

potrubím jako jsou armaturní šachty, šoupata, hydranty ochranné ty e apod. M ení bylo 

provád no pr b žn  podle postupu pokládky a výstavby armaturních šachet. 

      Jako m ická sí  pro zam ení skute ného stavu provedení stavby byla využita p vodní 

vyty ovací sí  (viz P íloha . 3), která byla zhušt na rajóny o body 4001 až 4009. 

7.1         P edm t m ení 

       Prostorová poloha byla ur ena zam ením všech polohových a výškových lom  trasy. 

Místo m ení bylo vztaženo k horní ásti potrubí v ose trasy. D ležitým prvkem p i 

zam ování potrubí je to, aby bylo m ení provád no na potrubí, které je už polohov  a 

výškov  definitivn  uloženo ve výkopu. Nemén  d ležitá byla p i m ení komunikace se 

stavbyvedoucím, jejímž cílem bylo, aby trasa potrubí byla zam ována zásadn  p ed 

záhozem výkopu (viz Obr. 19). P edm tem m ení bylo také veškeré k ížení ostatních 

inženýrských sítí a vedení p es trasu nového vodovodního potrubí. 

Obr. 19 Zajišt ní výkopu proti sesunutí 
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      V nových armaturních šachtách (viz Obr. 21) byla zam ena poloha všech ventil , 

redukcí dimenzí a zm n materiál  potrubí. Pro pot ebu investora stavby, Moravskou 

vodárenskou spole nost, je d ležité ur ení výšek p ítok  a odtok  potrubí do šachet, 

nadmo ské výšky dna šachet a nadmo ské výšky poklop  a vstup  do šachet po kone ných 

terénních úpravách okolního terénu. Dle požadavk  investora byly zam eny nadmo ské 

výšky bod  upraveného terénu podél nové trasy potrubí. 

       Polohopisná a výškopisná situace podél trasy se nem ila, protože dle metodiky 

Moravské Vodárenské a.s. se jako situa ní podklad pro trasy nového vodovodního potrubí 

využívá katastrálních map p íslušného katastrálního území. Byly zam eny pouze kontrolní 

a identické body, které byly pozd ji využity p i vyhotovení geometrických plán  pro 

vyzna ení v cného b emene k ásti pozemku (viz Obr 20).        

 

Obr. 20 Ukázka m ického ná rtu 



Bc. Vladan Sv ntý: Geodetické práce b hem stavby Uni ov – rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma 

2016
32 

Obr. 21 Výstavba armaturní šachty 

7.2         Použité p ístroje a pom cky 

Mezi p ístrojové vybavení p i m ení pat ilo: 

• nivela ní p ístroj ZEISS Ni 025, 

• totální stanice TPCON GPT 3000N (Viz Obr. 22), 

• GNSS p ijíma  TOPCON HIPER+ s kontrolérem TOPCON FC-200 (viz Obr. 23). 

      P íslušenství k p ístroj m tvo ily nivela ní lat , stativy a odrazné hranoly. Mezi ostatní 

pom cky p i m ení pat ily pásma, svinovací metry, vysíla ky aj. 

Obr. 22 TOPCON GPT 3007N 
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Obr. 23  TOPCON FC-200, TOPCON HiPer+ 

      GNSS p ijíma  Topcon HiPer+ využívá vestav ný GSM/GPRS modem. Poskytuje 

pracovní dosah až 30 km. Aparatura HiPer+ umož uje sledovat satelity systém  GPS i 

GLONASS. Tato duální technologie znamená zvýšení výkonu a spolehlivostí aparatury a 

možnost provád t m ení i ve velmi nep íznivých podmínkách. 

      Polní záznamník (kontroler) Topcon FC-200 je dodáván jako p íslušenství ke GNSS 

aparaturám. Obsahuje opera ní systém Windows Mobile 6.5, Bluetooth technologii a 

barevný dotykový displej. 

Tab. 1 Parametry délkového m ení TOPCON GPT 3007 N 

Délkové m ení Dosah m ení Bez hranolový 
mód 

5 m až 250 m 

  Hranolový mód 3000 m 
P esnost m ení 

délek 
Bez hranolový mód 1,5 m až 25 m ± 10 mm 

  Nad 25 m ± 5 mm + 2 ppm 
 Hranolový mód  ± (3 mm + 2 ppm x D) 

Tab. 2 Parametry úhlového m ení TOPCON GPT 3007 N 

Úhlové m ení P esnost 7 ´´ (2.0 mgon) 

 Minimální tení 5 ´´ / 10 ´´ 

Tab. 3 Parametry p esnosti TOPCON HiPer+ 

Statická a rychlá statická metoda Horizontální p esnost 3 mm + 0,5 ppm 

 Výšková p esnost 
 

5 mm + 0,5 ppm 

RTK metoda Horizontální p esnost 
 

10 mm + 1 ppm 

 Výšková p esnost 15 mm + 1 ppm 
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8           Vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby 

      Objednateli byla p edaná geodetická ást dokumentace skute ného provedení stavby 

(viz P íloha . 4). Dokumentace stavby, Uni ov- rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma 

byla specifikována v objednávce a tvo ily ji: 

• technická zpráva, 

• seznam sou adnic, 

• tisk celkové situace stavby v m ítku 1 : 2000,  

• tisk podrobné situace stavby se zákresem katastrální mapy v m ítku 1:500, 

výkresy 1 až 5,   

• CD medium obsahující datové soubory dle metodiky Moravské Vodárenské, a.s.  

      Tato dokumentace byla p edána ke kontrole objednateli a to do t í dn  od posledního 

zam ení v terénu. Definitivní p edání dokumentace objednateli prob hlo po jeho 

odsouhlasení správnosti. P edání bylo stvrzeno podpisy v p edávacím protokolu.  

8.1         Výpo etní práce 

      Veškeré výpo etní práce odpovídají platným normám a p edpis m a svou p esností 

odpovídají t íd  p esnosti 3. St ední sou adnicová chyba podrobných bod  mxy=0,14m a 

základní kilometrová chyba výšek podrobných bod  je m0=0,12m.  Pro výpo et sou adnic 

byl zvolen geodetický software GEUS verze 16.0.5. Samotný výpo et sou adnic 

podrobných bod  a pomocných m ických bod  m ické sít  byl proveden výpo etní 

funkcí Dávka. Pomocné m ické body byly ur eny rajony, a proto mohly být jejich 

sou adnice vypo ítány hromadn   funkcí Dávka. Funkce dávka umož uje provést výpo et 

sou adnic hromadn  v rámci jednotlivého m ického zápisníku. Všechen postup výpo tu 

sou adnic v etn  kontroly mezních odchylek je ukládán p i výpo tu ve výpo etním 

protokolu (soubor *.PTK). Výsledkem výpo tu je seznam sou adnic v souboru (*.TXT), 

který obsahuje sou adnice všech daných a ur ovaných bod . Tento soubor je využit p i 

dalším zpracování. 

      Výpo et sou adnic bod  ur ených technologií GNSS byl proveden zpracovatelským 

programem TopSURV v 8.2 s transforma ním modulem Czechia Krovak Topcon 2013, 
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který je dodáván spolu s aparaturou GNSS TOPCON. Sou adnice bod  jsou ur eny s 

horizontální p esností 10 mm + 1 ppm a vertikální p esností 15 mm + 1 ppm. 

8.2         Zpracování m ení dle metodiky investora stavby 

      Kresba byla zpracována digitáln  v grafickém prost edí softwaru MicroStation verzi 7. 

Tento program zpracovává výkresy v souborech (*.DGN). Tento formát dle [18] metodika 

investora up ednost uje. Kresba vodovodu se zpracovává digitáln  v samostatných 

výkresech (*.DGN) odd len  od polohopisu a musí zohled ovat požadavky p evodu linií a 

bun k (zna ek) do informa ního systému Moravské Vodárenské a.s. Z d vod  

jednozna ného rozlišení p i p evodu musí mít každý prvek (linie, text, bu ka) p i azen 

svou vrstvu, barvu, styl a tlouš ku. Bu ky v jednom výkrese musí být pouze z jedné 

knihovny bun k. Všechny linie musí být nakresleny jako lomená ára (linestring). 

V kresb  nesmí být p esahy, nedotahy, nep ípustné je zdvojení linií a napojení mimo 

lomové body. Výsledný elaborát obsahuje tyto soubory (*.DGN) (viz P íloha . 4 ): 

•   body.dgn,           vodovod.dgn,         detaily_sachet.dgn,        katasmapa.dgn. 

      U vodovodu je nutné rozlišit p ivad e a hlavní ady od rozvodné sít , nezokruhované 

p ípojky sm rovat od adu sm rem k zásobovanému objektu. Za átek a konec linie musí 

být dle logiky vedení bu  na sek ním šoup ti, nebo u odbo ek v míst  odbo ení. P ípojky 

za ínají v lomovém bodu na adu. Obdobn  se postupuje i u vodojem , úpraven vody a 

erpacích stanic. Každá linie musí mít popis obsahující profil a materiál vedení, které 

p edstavuje. Z toho d vod  je t eba d lit linie i na redukcích profil  a p i zm n  materiálu. 

      Jako polohopisný podklad pro trasy vodovodního potrubí se dle metodiky investora 

využívá katastrálních map. V tomto p ípad  byla použita digitální katastrální mapa 

katastrálního území Uni ov a v katastrálním území Benkov u St elic byly použity rastrové 

katastrální mapy 1 : 2880  VS-VII-11-03 a VS-VII-11-04, které byly vektorizovány do 

digitální podoby. Body seznamu sou adnic musí být v samostatném výkrese a musí být 

vyzna eny zna kou a o íslovány (ne umíst ny úchopovým bodem do místa vypsaných 

sou adnic).     

      Ve výkrese detail  vodovodních šachet je schematicky zakreslena poloha technických 

prvk , jako jsou ventily, klapky, redukce, poklopy aj. v etn  jejich popis  a popis  
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vodovodního potrubí procházejícího vodovodní šachtou. V rámci stavby byly n které 

vodovodní šachty budovány jako zcela nové a u stávajících šachet, kterými procházelo 

nové vodovodní potrubí, prob hla áste ná rekonstrukce.  

Obr. 24 Zpracování výkresu vodovod.dgn 

Obr. 25 Zpracování výkresu body.dgn 
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Obr. 26 Zpracování výkresu detaily_sachet.dgn 

Obr. 27 Zpracování výkresu katasmapa.dgn 

8.2.1       Seznam sou adnic 

      Seznam sou adnic obsahuje sou adnice a nadmo ské výšky všech ur ovaných, 

podrobných bod  a také všech pomocných m ických bod  m ické sít . Také jsou v n m 

uvedeny sou adnice bod  geodetického základu, na které byla m ická sí  p ipojena.      

Seznam sou adnic je v sou adnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
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      Seznam sou adnic je komentovaný tzn., že každý bod seznamu sou adnic je s popisem 

co který bod reprezentuje. Nadmo ská výška trasy vodovodu je vztažena k horní ásti 

potrubí. Technické prvky jako jsou vodovodní šoupata, hydranty, poklopy aj. m žou mít 

v seznam sou adnic více nadmo ských výšek, vždy s popisem ke které ásti prvku se 

vztahují. Nap . u vodovodního šoup te a hydrantu je uvád ná nadmo ská výška na potrubí 

i nadmo ská výška ventilu vztažena k povrchu upraveného terénu. U roh  betonových 

šachet m že být nadmo ská výška vztažena ke dnu, stropu nebo povrchu šachty. 

      Seznam sou adnic a výšek se odevzdává objednateli v podob  komentovaného 

seznamu (viz P íloha . 8) a také v prostém textovém tvaru (*.TXT) pro jednoduchou 

možnost vložení geografického informa ního systému Moravské Vodárenské, a.s. 

8.2.2       Technická zpráva 

      Technická zpráva (viz P íloha . 4) obsahuje základní identifika ní údaje stavby jako je 

název a lokalita stavby, identifika ní údaje zhotovitele stavby, dodavatele geodetických 

prací, íselné ozna ení zakázky apod. Dále je v  technické zpráv  stru n  popsán ú el, 

rozsah a p edm t m ení. Ve zpráv  jsou také uvedeny metody m ení a zpracování, 

využité podklady, použité p ístroje a pom cky. Také jména osob, které provedli m ení, 

zpracování a ov ení geodetické dokumentace. Délky zam eného vodovodního potrubí 

dle stavebních objekt , dimenzí a materiálu jsou: 

• celková délka zam eného potrubí je 2944,03 m (v etn  p ípojek, potrubí 

v šachtách a napojení k hydrant m), 

• délky zam eného potrubí hlavní trasy dle stavebních objekt , dimenzí a materiálu:  

SO 01 Výtla ný ad V2 TLT     DN 250  1668,40 m, 

SO 02 Distribu ní ad A TLT    DN 200      46,83 m, 

                                                    DN 250    712,99 m,  

                                                    DN 300    484,80 m. 
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9           Vyhotovení geometrických plán  pro vymezení rozsahu                                            

v cného b emene k ásti pozemku 

      Geometrické plány se vyhotovují v rámci katastrálního území. Stavba Uni ov – 

rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma leží ve dvou katastrálních územích. Jedná se o 

katastrální území Uni ov a Benkov u St elic. Oba tyto katastry spadají pod obec Uni ov a 

jsou v p sobnosti katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt  Olomouc. 

9.1         Záznam podrobného m ení zm n (ZPMZ) 

      Záznam podrobného m ení zm n je podklad pro vyhotovení geometrického plánu. Na 

katastrální pracovišt  byla poslána žádost o poskytnutí podklad  pro vyhotovení 

geometrických plán  a p id lení ísel ZPMZ. V žádosti byly uvedeny všechny novým 

v cným b emenem dot ené parcely v p íslušných katastrálních území (k.ú.). Na základ  

žádosti založil Katastrální ú ad ízení PM (podklady pro m ení), ízení PGP (potvrzení 

geometrického plánu) a provedl rezervaci ísel ZPMZ. Celkem byly založeny t i ízení a 

byly p id leny t i ísla ZPMZ. Na základ  ísla ízení PGP m že vyhotovitel 

geometrického plánu po podání žádosti o potvrzení geometrického plánu sledovat pomocí 

webových stránek www.cuzk.cz stav svého podání.  

      P ehled založeného ízení: 

• k.ú. Benkov u St elic, PM-2026/2015-805, ZPMZ 146,  

íslo geometrického plánu: 146-88/2015 (88 je zakázkové íslo vyhotovitele), 

• k.ú. Uni ov, PM-2024/2015-805, ZPMZ 1994, 

íslo geometrického plánu: 1994-88/2015, v rámci tohoto ZPMZ byly vyhotoveny 

geometrické plány 1994-88/2015a, 1994-88/2015b, 1994-88/2015c, 

• k.ú. Uni ov, PM-2025/2015-805, ZPMZ 1995, 

íslo geometrického plánu: 1995-88/2015. 

9.1.1       Podklady z informa ního systému katastru nemovitostí (ISKN) 

     Podklady z ISKN posílá odpov dný pracovník katastrálního pracovišt  elektronickou 

poštou v souborech vým nného formátu (*.VFK).  Rozsah podklad  je tvo en vý ezem 

kolem dot ených zadaných parcel. Pro na tení tohoto souboru byl využit geodetický 

software KOKEŠ. Po na tení (exportu) souboru VFK se v adresá i zobrazí podklady a 
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seznamy sou adnic bod  ISKN. Také se zobrazí katastrální mapa v digitální form . M že 

jít o digitální katastrální mapu (DKM), katastrální mapu digitalizovanou (KMD), ob  tyto 

mapy jsou v S-JTSK. Nebo katastrální mapu (KM-D) v sou adnicovém systému stabilního 

katastru. V katastrálních územích, kde je vedena katastrální mapa v analogové podob  se 

zobrazí mapový podklad ve form  orienta ní mapy parcel. Orienta ní mapu parcel tvo í 

zpravidla rastrové obrazy katastrální mapy a map d ív jších pozemkových evidencí 

p ibližn  transformované do S-JTSK. Orienta ní mapa v S-JTSK je do obnovy rastrového 

obrazu katastrální mapy dopl ována informativním zobrazením zm n v katastrální map .  

      V katastrálním území Uni ov je digitální katastrální mapa a v katastrálním území 

Benkov u St elic je katastrální mapa vedena v analogové form . Trasa nového 

vodovodního potrubí leží na mapových listech VS-VII-11-03 a VS-VII-11-04. Tyto 

mapové listy jsou v m ítku 1:2880 

9.1.2       Tvorba v cného b emene 

      Linie v cného b emene v grafice ná rtu (viz Obr. 28) a geometrickém plánu se 

konstruuje jako rovnob žka s osou vodovodního potrubí, která se sestrojuje na ob  strany 

od osy. Odsazení v cného b emene od osy ur uje investor stavby Moravská Vodárenská 

a.s. Odsazení je 1,50 m na každou stranu od vn jší hrany potrubí. Odsazení je proto závislé 

na pr m ru potrubí. V tomto p ípad  je ší ka v cného b emene totožná s ší kou 

ochranného pásma. Linie v cného b emene se kreslí erven  a stylem áry podle vyhlášky 

. 357/2013 (katastrální vyhláška). Lomové body v cného b emene se v terénu nevyty ují.  

Obr. 28 Vý ez z ná rtu v ZPMZ 
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9.1.3       Protokol o výpo tech 

      Ve výpo etním protokolu záznamu podrobného m ení zm n (ZPMZ) je uveden celý 

postup výpo tu p i zpracování geometrického plánu. V první ásti je uveden seznam 

sou adnic všech použitých bod  z informa ního systému katastru nemovitostí. Seznam 

tvo í kontrolní body, což jsou body obsahu katastrální mapy. U t chto bod  jsou ve 

výpo tu uvedeny odchylky mezi sou adnicemi z ISKN a sou adnicemi z výpo tu. 

Sou adnicové rozdíly nesmí p ekro it hodnotu mezní sou adnicové chyby  , která je 

dána dvojnásobkem hodnoty základní st ední sou adnicové chyby   podle kódu kvality 

sou adnic jednotlivých bod . V seznamu daných bod  jsou i body geodetického základu, 

na které je m ení p ipojeno. Sou ásti výpo etního protokolu ZPMZ, je protokol ur ení 

pomocných m ických bod  metodou GNSS. Sou adnice lomových bod  byly vytvo eny 

automaticky výpo etní funkcí programového vybavení softwaru GEUS. 

Tab. 4 Hodnoty st edních chyb podle kódu kvality sou adnic 

Kód kvality Základní st ední 
sou adnicová chyb mxy 

Mezní sou adnicová 
chyba uxy 

3 0,14 m 0,28 m 
4 0,26 m 052 m 
5 0,50 m 1,00 m 
6 0,21 m 0,42 m 

7 0,50 m 1,00 m 
8 1,00 m 2,00 m 

      

       V seznamu sou adnic vstupních bod  jsou také body hranic parcel, které se použijí p i 

výpo etních úlohách jako je úloha vyrovnání do p ímky a pr se ík p ímek. Výpo et 

vyrovnání v cného b emene na p ímku se použilo v p ípadech, kdy b emeno vcházelo do 

objekt  nebo bylo ukon eno na hranici parcel. Vyrovnáním se vypo tou p esné sou adnice 

ležící na hranici parcel pozemk  nebo budov. Výpo et pr se ík  p ímek byl použit u 

v cného b emene v katastrálním území Uni ov, kde je katastrální mapa ve form  DKM. 

V katastrálních mapách v digitální form  a v S-JTSK je dle katastrální vyhlášky povinnost 

uvád t pr se íky v cného b emene s hranicemi parcel.  

      V protokolu ZPMZ je hned po seznamu sou adnic daných bod  uveden výpo et 

sou adnic osy v cného b emene polární metodou dávkou. Pro tento výpo et byly použity 
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stejné zápisníky jako u výpo tu p i tvorb  geodetické dokumentace skute ného provedení 

stavby. Jen byly z p vodních zápisník  vypušt ny body osy, které jsou od sebe vzdáleny 

do 0,14 m. Tyto body by po importu do ISKN hlásily chybu p íliš blízkých bod . íslování 

podrobných bod  bylo pro použití v ISKN zm n no na íslování v rámci jednotlivých 

ZPMZ. Všechny body v ISKN mají patnáctimístné ísla. Prvních šest cifer tvo í kód 

katastrálního území, dalších p t cifer íslo ZPMZ a samotné íslo bodu je ty místné. 

      Další ásti výpo etního protokolu je výpo et kontrolních om rných m r. Úloha 

kontrolní om rné míry je po etní porovnání délek mezi délkou vypo tenou ze sou adnic a 

délkou z p ímého m ení délek. Úloha slouží k posouzení dosažené p esnosti ur ených 

sou adnic. Záv r výpo etního protokolu tvo í seznam sou adnic nov  ur ených bod . 

V tomto seznamu jsou dvoje sou adnice, sou adnice obrazu a polohy. Sou adnice obrazu 

slouží k zobrazení bodu v katastrální map . Sou adnice polohy jsou m ené sou adnice, 

které ur uji polohu bodu v terénu. Nové pomocné m ické body mají pouze sou adnice 

polohy bez kódu kvality. 

9.2         Geometrický plán (GP) 

      Ve výkazu dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí geometrického 

plánu pro ur ení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku, jsou ve sloupci dosavadního 

stavu uvedeny dot ené parcely. Ve sloupci porovnání se stavem evidence právních vztah  

jsou uvedeny všechny dot ené parcely a ísla jejich list  vlastnictví. V geometrickém 

plánu . 146-88/2015, k.ú. Benkov u St elic jsou parcely 142/1 a 156/2. Tyto parcely 

v katastru nemovitostí nemají list vlastnictví. Identifikací parcel bylo zjišt no, že v cné 

b emeno leží na parcelách, které jsou vedeny jako parcely zjednodušené evidence (ZE). 

P vod t chto parcel je p íd lový plán nebo jiný podklad. Na katastrálním ú ad  byla na 

mapách p ehledu parcel zjednodušené evidence (viz Obr. 29) provedena identifikace t chto 

parcel a byli zjišt ni jejich vlastníci. Stejný p ípad nastal u GP 1994-88/2015b, kde u 

parcely 1538/3 bez listu vlastnictví byla zjišt na parcela ZE 147/1 a u GP 1995-88/2015 

byla zjišt na parcela 1538/1 bez listu vlastnictví byla zjišt na parcela ZE 6/1. 

      Grafické znázorn ní v GP obsahuje dosavadní stav katastrální mapy a nový stav tvo í 

obvod v cného b emene. Seznam sou adnic v GP obsahuje body obvodu v cného b emene 

a jejich sou adnice pro zápis do katastru nemovitostí.                 



Bc. Vladan Sv ntý: Geodetické práce b hem stavby Uni ov – rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma 

2016
43 

Obr. 29 Ukázka mapy p ehledu parcel ZE 

9.3         Zm nové v ty 

      Zm nové v ty (návrh zm ny) obsahují nový stav vzniklý geometrickým plánem. Tvo í 

je nový prvek katastrální mapy, kterým je v tomto p ípad  nové v cné b emeno. Zm nové 

v ty tvo í soubor ve vým nném formátu (VFK), který vznikl vygenerováním dosavadního 

a nového stavu pomoci nástavby GEPLAN v softwaru KOKEŠ. P i vytvá ení soboru 

zm nových v t (viz Obr. 30) prob hla sou asn  kontrola správnosti dat. Pomoci 

zm nových v t naimportuje pracovník katastrálního pracovišt  nový stav do ISKN. 

Obr. 30 Zpracování zm nových v t v programu Kokeš 
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9.4         Výsledné soubory 

      Na Katastrální ú ad byly elektronickou poštou spolu s žádostmi o potvrzení 

geometrického plánu poslány výsledné soubory ve tvaru: 

geometrický plán . 146-88/2015, k.ú. Benkov u St elic (viz P íloha . 5), 

• 757454_ZPMZ_00146_popispole.pdf (popisové pole), 

• 757454_ZPMZ_00146_nacrt.pdf (ná rt),   

• 757454_ZPMZ_00146_zap.pdf (zápisník),      

• 757454_ZPMZ_00146_prot.pdf (protokol výpo tu),     

• 757454_ZPMZ_00146_vfk.vfk (zm nové v ty),    

• 757454_ZPMZ_00146_ss.txt (seznam sou adnic),         

• 757454_GP_00146.pdf (geometrický plán),                 

geometrický plán . 1994-88/2015, k.ú. Uni ov (viz P íloha . 6), 

• 774502_ZPMZ_01994_nacrt.pdf, 

• 774502_ZPMZ_01994_zap.pdf, 

• 774502_ZPMZ_01994_prot.pdf, 

• 774502_ZPMZ_01994a_vfk.vfk, 

• 774502_ZPMZ_01994a_ss.txt, 

• 774502_ZPMZ_01994b_vfk.vfk, 

• 774502_ZPMZ_01994b_ss.txt, 

• 774502_ZPMZ_01994c_vfk.vfk, 

• 774502_ZPMZ_01994c_ss.txt, 

• 774502_GP_01994a.pdf, 

• 774502_GP_01994b.pdf, 

• 774502_GP_01994c.pdf, 

geometrický plán . 1995-88/2015, k.ú. Uni ov (viz P íloha . 7), 

• 774502_ZPMZ_01995_nacrt.pdf, 

• 774502_ZPMZ_01995_zap.pdf, 

• 774502_ZPMZ_01995_prot.pdf, 
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• 774502_ZPMZ_01995_vfk.vfk, 

• 774502_ZPMZ_01995_ss.txt, 

• 774502_GP_01995.pdf. 

      Spolu s potvrzenými geometrickými plány odpov dnou osobou katastrálního 

pracovišt  se investorovi stavby odevzdávají tabulky výkazu vým r v cného b emene na 

jednotlivých dot ených parcelách. Z vým ry plochy, kterou zabírá v cné b emeno na 

dot ených parcelách, se stanoví výše finan ní náhrady jednotlivým vlastník m parcel.  
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10          Záv r 

      V této diplomové práci byla popsána zem m ická innost na stavb  Uni ov – 

rozd lení vodovodu na dv  tlaková pásma. Terénní geodetické práce se v první ásti 

realizace stavby týkaly vyty ení prostorové polohy nové trasy vodovodního potrubí a 

technologických za ízení související s vodovodem. Samotnému vyty ení p edcházelo 

vybudování vyty ovací sít  s výškovými body. Druhá ást terénních geodetických prací 

spo ívala v polohopisném a výškopisné zam ení skute ného provedení stavby. Je možné 

konstatovat, že m ické metody a použité technologie na této stavb  pat í v sou asné dob  

mezi nejpoužívan jší na stavbách podobného druhu.  

      Výsledkem zem m ických prací na této stavb  bylo vyhotovení geodetické ásti 

dokumentace skute ného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánu pro 

vymezení rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. Hlavní ú el t chto dokumentací je 

jejich využití pro kolauda ní rozhodnutí a pro uvedení stavby do provozu. Veškerá 

zem m ická innost byla provád na dle p edpis  a s odpovídající p esností. 

      P i všech geodetických innostech v terénu, ale i p i kancelá ském zpracování je velmi 

d ležitá komunikace mezi geodetem, projektantem, stavbyvedoucím a asto také 

samotným investorem. Geodet mnohdy na stavbách vytvá í svou inností prost edníka 

mezi všemi zú astn nými stranami, na které jsou asto ukládány etné asové, ekonomické 

a technické nároky. Proto je kladen velký d raz na jejich vzájemnou komunikaci a 

schopnou koordinaci všech stavebních a geodetických inností. 

       

       

 

 

 

 
















