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Anotace  

Diplomová práce je zaměřena na geodetické činnosti prováděné při výstavbě 

obchodního domu Géčko v Ostravě, který je napojen ke stávajícímu objektu Globus 

v katastrálním území Stará Plesná. Teoretická část práce popisuje vytyčování, kontrolní 

geodetické práce, dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán. Praktická 

část práce je zaměřená na jednotlivé geodetické činnosti, které byly prováděny během celé 

výstavby obchodního domu včetně vybudování vytyčovací sítě.  
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Abstract 

The thesis is focused on geodetic activities carried out during the construction of 

the Géčko department store in Ostrava, which is connected to the existing Globus building 

in the cadastral area Stará Plesná. The theoretical part describes setting out, control 

geodetic work, documentation of real construction and geometric plan. The practical part is 

focused on individual geodetic activities, which were carried out during the whole 

construction of the department store, including the building of a stakeout network. 

 

Keywords 

department store, staking work, control measurement, stakeout network, accuracy 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. Petru Jadviščokovi, Ph.D. za odborné rady a jeho 

čas, který mi věnoval při tvorbě diplomové práce.  

V neposlední řadě chci poděkovat mé rodině, která mě podporovala během celého studia. 



 

 

Obsah: 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2. TEORETICKÉ ZÁKLADY PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO DOMU GÉČKO 

V OSTRAVĚ ..................................................................................................................... 2 

2.1 VYTYČOVÁNÍ ............................................................................................................ 2 

2.1.1  Vytyčovací síť .................................................................................................... 2 

2.1.2  Metody vytyčování bodů .................................................................................... 5 

2.1.3  Požadavky na přesnost vytyčení ........................................................................ 6 

2.1.4  Rozbory přesnosti vytyčování ............................................................................ 6 

2.1.5  Vytyčovací výkresy a jejich náležitosti .............................................................. 8 

2.2 KONTROLNÍ GEODETICKÉ PRÁCE............................................................................ 10 

2.2.1   Půdorysná poloha konstrukcí .......................................................................... 10 

2.2.2  Plochy ............................................................................................................... 11 

2.3 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY .............................................. 12 

2.4 GEOMETRICKÝ PLÁN .............................................................................................. 13 

2.5 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN ................................................................... 16 

3 ÚDAJE O STAVBĚ ........................................................................................................ 18 

3.1 LOKALIZACE STAVBY ............................................................................................. 18 

3.2 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU .................................................................................. 19 

4 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE ........................................................................................ 21 

5 GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO DOMU GÉČKO ....... 22 

5.1 REKOGNOSKACE TERÉNU ....................................................................................... 22 

5.2  POUŽITÉ MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY ............................................................. 23 

5.3 VYTYČOVACÍ SÍŤ .................................................................................................... 24 

5.4 VYTYČOVACÍ PRÁCE .............................................................................................. 26 

5.4.1  Vytyčení os pilot a odsazených os pilot ........................................................... 27 

5.4.2  Vytyčení inženýrských sítí ............................................................................... 32 

5.4.3  Vytyčovací protokoly ....................................................................................... 33 

5.5 KONTROLNÍ GEODETICKÉ PRÁCE............................................................................ 34 

5.5.1  Kontrola polohy sloupů .................................................................................... 35 

5.5.2  Zaměření ploch obchodních jednotek .............................................................. 36 

5.6 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY .............................................. 38 

5.6.1  Zaměření podrobných bodů ............................................................................. 38 



 

 

5.6.2  Výpočet souřadnic ............................................................................................ 38 

5.6.3  Grafické zpracování ......................................................................................... 38 

5.6.4  Technická zpráva.............................................................................................. 39 

5.7 GEOMETRICKÝ PLÁN .............................................................................................. 39 

5.7.1  ZPMZ ............................................................................................................... 40 

5.7.2  Tvorba geometrického plánu ............................................................................ 41 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 43 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................................... 44 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ..................................................................................... 45 

SEZNAM OBRÁZKŮ .............................................................................................................. 46 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................... 47 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................... 48 

 

 

  



Bc. Jana Gabrhelová: Geodetické práce při výstavbě OD Géčko v Ostravě 

2019  1 

 

1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je přiblížit geodetické činnosti v oblasti inženýrské 

geodézie při realizaci obchodního domu Géčko v Ostravě. 

Data byla čerpána ze zakázky geodetické firmy GEOSTA Ostrava, s.r.o. 

V zakázce se jednalo o provedení geodetických prací od vytyčovacích prací přes 

dokumentaci skutečného provedení stavby až po vyhotovení geometrického plánu. 

Objednatelem prací a zároveň zhotovitelem byla firma SYNER, s.r.o. se sídlem v Liberci. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části je řešena obecně 

problematika geodetických činností během výstavby obchodního domu. Druhá část je 

zaměřena na konkrétní praktické činnosti, jako je vybudování vytyčovací sítě, vlastní 

vytyčování, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu.  

Vytyčování je velmi důležitá činnost při realizaci výstavby a chybné vytyčení 

může znamenat ekonomické výdaje, které by byly zapotřebí k nápravě. Kvalitně provedená 

geodetická činnost v celém průběhu výstavby zabraňuje vzniku takových chyb.  

Dokumentace skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vklad objektů 

do katastru nemovitostí je podkladem ke kolaudačnímu řízení stavby.   

Předložená diplomové práce obsahuje geodetickou dokumentaci vybudování 

vytyčovací sítě, průběžného vytyčování stavby, vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu ke kolaudaci a pro vklad do katastru 

nemovitostí. 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO 

DOMU GÉČKO V OSTRAVĚ 

V této kapitole diplomové práce jsou popsány teoretické základy o vzniku 

vytyčovacích sítí, samotného vytyčování, zaměření skutečného provedení stavby a 

geometrického plánu. Těmito teoretickými znalostmi je potřeba se řídit při realizaci 

v praxi. 

2.1 Vytyčování 

Vytyčování je nejzodpovědnější zeměměřická činnost v oblasti inženýrské 

geodézie. Jde o geodetickou činnost před a v průběhu stavby, při které se přenáší jednotlivé 

stavební prvky dle projektu do terénu pomocí geodetických metod a geodetických značek. 

V mnoha případech se nejedná o malé stavby, ale naopak o velké stavby 

s komplikovanými tvary. S takovými objekty rostou i vyšší nároky na přesnost vytyčení. 

Je nutné si uvědomit, že v případě pochybení při měřických nebo kancelářských činnostech 

hrozí nemalé finanční pokuty. Takové situaci se dá předejít důkladnou přípravou, 

rozborem přesnosti a kontrolou vytyčení v průběhu výstavby. [1] 

Vytyčovací práce dělíme: 

• Polohové – v systému S-JTSK nebo v místním systému  

• Výškové – vytyčení nadmořských výšek v systému Bpv nebo v místním systému  

2.1.1  Vytyčovací síť 

Vytyčovací síť je soustava pevně stabilizovaných bodů, které slouží k vytyčení 

stavebního objektu. Je možno využít stávajícího bodového pole, které je nutno podle 

potřeby zahustit. Pro volbu bodů vytyčovací sítě je důležité znát rozsah a složitost stavby, 

její druh a v neposlední řadě požadovanou přesnost vytyčení. Přesnost bodů vytyčovací 

sítě musí vyhovovat mezním odchylkám stanovených pro vytyčení polohy stavby. Podle 

těchto parametrů se volí druh vytyčovací sítě. [1] 
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Rozdělení vytyčovací sítě dle [3]: 

• podle způsobu připojení 

− připojené na bodové pole ČSTS a ČSNS 
− připojené na místní síť 

• podle významu 

− základní vytyčovací síť (ZVS) - primární 
− podrobná vytyčovací síť (PVS) - sekundární 

• podle tvaru 

− liniové 

−vytyčovací osa 
−polygonový pořad 
−trojúhelníkový (čtyřúhelníkový) řetězec 

− plošné 
−pravidelné sítě 
−nepravidelné sítě 
−sítě určené metodou přechodných stanovisek 
−trojúhelníkové sítě 

Ukázka vytyčovací sítě je znázorněna na obrázku č. 1.
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Stabilizace bodů vytyčovací sítě se dle [3] dělí na: 

• těžká stabilizace – Používá se pro trvalou stabilizaci bodů vytyčovací sítě, využívají se 

betonové bloky nebo hloubková stabilizace velkoprůměrovou pažnicí vyplněnou betonem. 

Tato stabilizace musí být založena vždy pod úrovní nezámrzné hloubky a hlava pilíře musí 

být opatřena zařízením pro nucenou centraci přístroje. Ukázka těžké stabilizace je 

znázorněna na obrázku č. 2. 

Obrázek 1 Vytyčovací  síť 
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• lehká stabilizace – Je obdobná jako stabilizace bodů v polohových bodových polích (žulové 

mezníky, trubka stabilizovaná v betonovém bloku).  

Před realizací vytyčovací sítě je velmi důležitá konzultace se stavbyvedoucím, od 

kterého se zjistí, jak bude využito okolí stavby (např. sklad materiálu, těžká technika). Tyto 

informace můžou pomoci při stabilizaci a signalizaci vytyčovací sítě, aby byla zajištěna 

její dlouhá životnost. Tímto krokem se vyhneme narušení vytyčovací sítě a tím i narušení 

její přesnosti, což by zkomplikovalo vytyčovací práce v průběhu stavby.  

2.1.2  Metody vytyčování bodů 

Podrobné body se vytyčují dle [3] těmito způsoby: 

• Ortogonální metoda – Spočívá v určení paty kolmice (staničení) na měřické přímce a následné 

vytyčení kolmice pomocí pentagonu. V dnešní době, pokud jsou souřadnice bodu zadané 

ortogonálně, řeší se vytyčení totální stanicí. Po zadání měřické přímky (body hranice, dva 

rohy budovy) lze zadávat hodnoty staničení a kolmice. Souřadnice bodu se však vytyčí 

polární metodou.  

• Polární metoda – Vytyčovacími prvky je vodorovný úhel a vodorovná délka, vztažené 

ke straně vytyčovací sítě. 

Obrázek 2 Schéma těžké stabil izace[https:/ /sl ideplayer.cz] 
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• Protínání vpřed z  úhlů – Vytyčovacími prvky jsou vodorovné úhly, vztažené ke straně 

vytyčovací sítě. Tato metoda se již prakticky nepoužívá. 

• Protínání z délek – Vytyčovacími prvky jsou délky rajónů. Z obou konců vytyčovací sítě se 

odměří pásmem potřebné vzdálenosti a v průsečíku pásem se stabilizuje bod. 

V dnešní době totálních stanic je velmi oblíbená a nejvíce používaná polární 

metoda. Do totální stanice se nahrají souřadnice a výšky bodů vytyčovací sítě i podrobných 

vytyčovaných bodů. Vytyčovací prvky jsou pak vodorovný úhel a vodorovná délka, které 

spočítá totální stanice po zadání základní orientace mezi dvěma body vytyčovací sítě a 

vytyčovaným bodem. Takto vzniklý bod se stabilizuje a signalizuje. 

2.1.3  Požadavky na přesnost vytyčení 

Vytyčováním, podle [1], je souhrn měřických úkonů, jejichž výsledkem je 

stabilizace geometrických prvků, např. body, osy, roviny výšky apod., které jsou nezbytné 

pro stavbu nebo rekonstrukci stavebního objektu podle vypracovaného projektu. 

Požadavky na přesnost jsou dle [1] závislé na: 

• velikosti a důležitosti stavby, 

• funkčních a bezpečnostních požadavcích,  

• použité stavební technologii, 

• požadavcích na návaznost.  

Faktory ovlivňující přesnost vytyčení jsou dle [1] 

• přesnost výchozích projektových parametrů, 

• stabilita a přesnost vycházející vytyčovací sítě, 

• technologie měření použitá k vytyčení, 

• přístrojové vybavení a osobní vlivy, 

• působení vnějších vlivů. 

2.1.4  Rozbory přesnosti vytyčování 

Dle [1] jsou rozbory přesností nejdůležitější a nezbytnou součástí měřících a 

vytyčovacích úloh v oblasti inženýrské geodézie Jejich význam je dán tím, že požadavky 

na přesnost jsou ve většině případů striktně vymezeny a jejich splnění je závazné. Při 

rozborech přesnosti se zpravidla postupuje tak, že základní rozbor se provede za 
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předpokladu působení pouze náhodných chyb měření, v dalších fázích se pak rozbor 

zpřesňuje zohledněním dalších systematických vlivů. 

V celém procesu vytyčení je třeba neustále sledovat přesnost ve vztahu k 

požadované přesnosti cílových parametrů vytyčování.  

Rozbory přesnosti se dle [1] dělí na tři fáze: 

• rozbor přesnosti před měřením (vytyčováním),  

• rozbor přesnosti při měření, 

• rozbor přesnosti po vytyčení (posouzení dosažených výsledků). 

Rozbor přesnosti před měřením 

Rozbor přesnosti před zahájením vytyčování zahrnuje volbu vhodného měřického 

postupu, přístroje a pomůcek, zjištění požadované přesnosti dílčích a cílových parametrů a 

určení počtu opakování měření (hospodárnost práce). 

Požadavky na přesnost vytyčení jsou stanoveny mezními vytyčovacími 

odchylkami δx v ČSN 73 0420 – 2, pokud jsou v projektu uvedené jiné hodnoty, platí 

požadavky projektu. 

Střední chyba vytyčení mx se odvodí z požadované přesnosti mezní odchylky dx: 

 

 

(2.1) 

kde t je koeficient konfidence (obvykle se volí v rozmezí t = 2 – 3), který si volí 

vytyčovatel sám s ohledem na ekonomickou závažnost vytyčovaného objektu, na možnost 

jeho kontroly, uvažovanou metodu měření a na možnosti vyloučení systematických chyb.  

t = 2 – u jednoduchých a lehko kontrolovatelných vytyčení, zanedbatelné 

systematické chyby, 

t = 2,5 – u složitějších vytyčení, hůře kontrolovatelných, eliminace 

systematických chyb, 

t = 3 – při nepříznivých podmínkách, složité vyloučení systematických chyb. [1]   

Rozbor přesnosti při měření 

Pomocí rozboru přesnosti při měření se dle [1] ověřuje, zda jsou vytyčované 

veličiny získávány s požadovanou přesností. Tyto rozbory se omezují na testování 

extrémních odchylek od průměru. Hladina statistické významnosti α se volí s ohledem na 

použitý součinitel konfidence t: 
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při t = 2 se volí α = 0,05 (5%), 

při t = 2,5 se volí 0,01 nebo 0,05 (1% nebo 5%). 

Rozbor přesnosti po měření 

Dle [1] musí vytyčovatel kontrolovat vytyčení jedním z těchto způsobů: 

• použitím kontrolních geometrických prvků,  

• stejným postupem vytyčení za stejných podmínek (přesnost, přístroj, pomůcky), 

• vytyčením nezávislým postupem se stejnou přesností. 

Dosažená přesnost vytyčení se dle [1] posuzuje porovnáním naměřené odchylky 

v kontrolním geometrickém prvku nebo rozdílem dvou vytyčení s mezní vytyčovací 

odchylkou nebo se střední chybou vytyčení: 

 , (2.2) 

kde ∆ je zjištěný rozdíl a t je zvolený součinitel konfidence. 

Součinitel konfidence se zpravidla volí stejný jako při rozboru přesnosti před měřením.  

Při hodnocení výsledků výstupní nebo přejímací kontroly, kdy přesnost měření 

splňuje požadavky: 

 
 

(2.3) 

Platí pro posouzení zjištěných odchylek vztah: 

 

 
(2.4) 

2.1.5  Vytyčovací výkresy a jejich náležitosti  

Vytyčovací výkres je nejdůležitější příloha geodetické dokumentace. Vyhotovuje 

se na základě navržené situace, vytyčovací sítě, požadované přesnosti s vytyčovacími 

prvky. [2] 

Vytyčovací výkresy se podle druhu vytyčení dělí na výkresy prostorové polohy a 

výkresy podrobného vytyčení. Pokud je zajištěna dobrá čitelnost, můžou se tyto výkresy 

spojit v jeden celek. 

Dle [2] se do vytyčovacího výkresu zakresluje: 

• vytyčovací síť, 
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• osy a obrysy na navrhovaných objektech, 

• stávající objekty, 

• výškové body, 

• použitý souřadnicový a výškový systém, přesnost vytyčení, 

• používají se tři tloušťky čar – tenká, tlustá a velmi tlustá, 

• smluvené značky. 

Pro úpravu vytyčovacích výkresů platí: 

• Formáty výkresů – ČSN 01 3110 Technické výkresy, 

• Skládání výkresů – ČSN 01 3111 Skládání výkresů, 

• Volba měřítka – ČSN 01 3112 Měřítka, 

• Kótování – ČSN 01 3030 Kótování. 

Vytyčovací výkresy dle [2] mají zobrazovat nejjednodušší způsob určení 

charakteristických bodů stavby vzhledem k vytyčovací síti. Vytyčovací výkres má 

obsahovat všechny prvky potřebné k vytyčení.  

Vytyčovací výkres je součástí každého projektu a jeho náležitosti jsou podrobně 

popsány v ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb. 

Na obrázku č. 3 je znázorněna ukázka vytyčovacího výkresu. Ve vytyčovacím výkrese jsou 

znázorněny osy pilot pro usazení prefabrikovaného sloupu. Ve vytyčovacím výkrese nesmí 

chybět čtvercová síť, severka a měřítko. Vytyčovací výkresy tvoří přílohu č. 2 této 

diplomové práce. 
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2.2 Kontrolní geodetické práce 

Při výstavbě se stavebními technologiemi náročnými na přesnost je důležitá 

neustálá přítomnost geodeta, který provádí nejen vytyčování ale i kontrolní měřické práce. 

Smyslem kontroly je zjistit míru souladu vybudované konstrukce, odhalit místa, 

kde došlo k překročení tolerancí s projektem, a poskytnutí údajů pro hodnocení jakosti 

geometrické kvality objektu.   

2.2.1   Půdorysná poloha konstrukcí 

Půdorysná poloha konstrukcí se měří zejména proto, aby se vyloučily statické 

poruchy vlivem přetížení nenosných konstrukcí nebo stropní desky. [5] 

Dalšími důvody měření polohy konstrukce jsou dle [5]: 

• statické poruchy vyvolané vstupem excentrického zatížení a tedy i momentu do svislé 

konstrukce o podlaží níže,  

• nedodržení odstupových vzdáleností stavby, 

• zmenšení vnitřního prostoru pod povolenou hranici. 

Obrázek 3 Ukázka vytyčovacího výkresu 
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Poloha se měří v kontrolních bodech, které jsou umístěny 100 mm nad úrovní 

podlahy ve svislém směru.  

2.2.2  Plochy  

Určování ploch je častou úlohou porealizační dokumentace staveb. V rámci 

stavby obchodního domu Géčko se určovaly plochy jednotlivých obchodních jednotek, a to 

z důvodu výpočtu nájemného za jednotlivé obchodní jednotky. 

Plochy se určují, dle [3] různými způsoby: 

• analyticky, 

• mechanicky, 

• fyzikálně. 

Analytické určování ploch 

Analytické způsoby se používají pro určování ploch, které jsou ohraničené 

přímkovými úseky mezi lomovými body obrysu plochy. Výpočet se provede na základě 

délek, nebo na základě souřadnic lomových bodů obrysu plochy. Touto problematikou se 

podrobně zabývá [3]. 

Mechanické určování ploch 

Mechanickým způsobem se určují plochy libovolného tvaru pomocí speciálního 

přístroje – planimetru. Nejčastěji se používá polární a nitkový planimetr. 

Polární planimetr je přístroj s hrotem a měřícím kolečkem. Pro určení plochy se 

hrotem objede obvod plochy a při tom se odvaluje měřící kolečko. 

Nitkový planimetr se skládá z kovového rámu, ve kterém jsou v konstantní 

vzdálenosti napnuty různobarevné nitě. Pro výpočet plochy se na plochu položí nitkový 

planimetr a tím se plocha rozdělí na určitý počet úzkých lichoběžníků. Tato problematika 

je podrobně popsána v [3]. 

Fyzikální určování ploch 

Používají se fyzikální principy, zejména elektrické, elektrooptické, elektronické a 

jim odpovídající přístroje a zařízení. 

Při zaměřování ploch obchodních jednotek byla použita metoda analytická. Tato 

problematika je více rozebraná v kapitole 5.5.2. 
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2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Podstatou dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je zaměření a 

zakreslení polohových a výškových změn do projektu podle skutečného provedení stavby. 

Vyhotovuje se pro kolaudační řízení, uvedení stavby do provozu a pro úpravu 

majetkoprávních vztahů. 

Zaměření může probíhat jednorázově, etapově nebo průběžně, při čemž o 

výsledku měření a případných odchylkách geodet informuje účastníky výstavby. 

Zhotovení DSPS je vyžadováno zákonem.  

Dokumentace [6] obsahuje části: 

a) průvodní zpráva – údaje o stavbě, údaje o vlastníkovi, údaje o zpracovateli 

dokumentace, kapacity stavby, aj., 

b) souhrnná technická zpráva – celkový popis stavby, napojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu, vliv stavby na životní prostředí aj., 

c) situační výkresy – koordinační situační výkresy, stávající objekty, stávající 

vzrostlá vegetace aj., 

d) výkresová dokumentace – stavební výkresy vypracované podle skutečného 

provedení stavby s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání 

a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr, 

e) geodetická část. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

Tato část DSPS se vyhotovuje v systémech S-JTSK a Bpv ve 2. nebo 3. třídě 

přesnosti. Měřítko grafické části není pevně stanoveno, volí se podle druhu stavby 

s ohledem na množství podrobností, tak aby byla mapa přehledná. 

Na obrázku č. 4 je znázorněn výřez grafické části DSPS.   

Geodetická část DSPS, dle [9] obsahuje: 

• grafické a číselné vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru stavebních 
objektů a zařízení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

• měřické náčrty s číselnými údaji, 

• seznam souřadnic (body vytyčovací sítě, podrobné body), 

• technickou zprávu. 
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Před předáním DSPS objednateli, musí být tato dokumentace ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem. 

2.4 Geometrický plán 

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná součást všech listin, podle 

kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba zapsat předmět změny 

do katastrální mapy. 

Vyhotovení geometrického plánu musí být vždy spojeno s měřením v terénu. 

Geometrický plán graficky znázorňuje stav nemovitosti před změnou a po změně, 

znázorňuje se jím i věcné břemeno k části pozemku. [4] 

Geometrický plán se vyhotovuje pro:  

a) změnu hranice katastrálního území,  

b) rozdělení pozemku,  

c) změnu hranice pozemku,  

d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního 

díla,  

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,  

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

způsobem,  

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,  

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,  

Obrázek 4 Výřez grafické části DSPS 
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i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,  

j) průběh hranice určené soudem,  

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [8]  

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI). Dalším závazným 

podkladem je záznam podrobného měření změn, dřívější geometrické plány, měřičské 

náčrty, dále údaje o bodech základního polohového bodového pole a údaje o bodech 

podrobného polohového pole. [4] 

Geometrický plán musí obsahovat:  

• Popisové pole – Obsahuje účel, pro který se GP vyhotovuje, informace o vyhotoviteli, název 

obce a katastrálního území, číslo GP, označení listu katastrální mapy a údaje o ověření GP.  

Popisové pole se vždy umisťuje do spodní části GP. Popisové pole je znázorněno na obrázku 

č. 5.  

• Grafické znázornění – Vychází z katastrální mapy a zhotovuje se jako její zvětšenina v 

takovém měřítku, aby byla zajištěna dostatečná čitelnost a přehlednost popisu a kresby. 

Ukázka grafického znázornění je na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 5 Popisového pole GP 



Bc. Jana Gabrhelová: Geodetické práce při výstavbě OD Géčko v Ostravě 

2019  15 

 

• Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – Uvádí se parcelní čísla 

pozemků, výměry parcel, údaje o způsobu a druhu využití pozemků, typu stavby a způsobu 

jejího využití. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN je znázorněn na obrázku č. 7. 

• Seznam souřadnic – Obsahuje souřadnice kontrolních bodů a souřadnice bodů nové hranice. 

Čísla bodů v seznamu souřadnic se uvádějí v pořadí Y, X, kód kvality a poznámka. Ukázka 

je znázorněna na obrázku č. 8. 

Obrázek 6 Ukázka grafického znázornění GP 

Obrázek 7 Ukázka výkazu dosavadního a nového stavu údajů  KN 
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• Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu – Obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku 

v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru dílu parcely. Ukázka výkazu o BPEJ je 

znázorněna na obrázku č. 9. 

 

2.5 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je graficko-číselná dokumentace 

změny, která slouží k vyhotovení geometrického plánu, k opravám chybných údajů 

v operátu, nebo ke změnám v katastrálním operátu.  

Dokumentace ZPMZ se dělí na dvě části, a to na grafickou a výpočetní. 

Náležitosti ZPMZ jsou dle [10]: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník, 

Obrázek 8 Ukázku seznamu souřadnic GP 

Obrázek 9 Ukázka výkazu o BPEJ 



Bc. Jana Gabrhelová: Geodetické práce při výstavbě OD Géčko v Ostravě 

2019  17 

 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů), 

• návrh změny, 

• údaje o seznámení vlastníků s průběhem nových nebo změněných hranic.  

Všechny náležitosti ZPMZ jsou v příloze č. 7 této diplomové práce. 

 



Bc. Jana Gabrhelová: Geodetické práce při výstavbě OD Géčko v Ostravě 

2019  18 

 

3 ÚDAJE O STAVBĚ 

Tato kapitola popisuje lokalitu, kde se prováděly stavební a geodetické činnosti. 

Dále popisuje základní informace a stavebnětechnickém řešení stavby a následném využití 

stavby. 

3.1 Lokalizace stavby 

Novostavba obchodního domu Géčko se nachází v městském obvodu Plesná, 

který leží v krajském městě Ostrava. Území Plesné se dělí na dvě katastrální území a to na 

Starou a Novou Plesnou. Nový objekt se nachází v katastrálním území Stará Plesná a je 

napojen ke stávajícímu objektu Globus.  

Obrázek 10 Lokalita výstavby [mapy.cz] 
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3.2 Popis stavebního objektu  

Jedná se o přístavbu obchodní zóny navazující na obchodní dům Globus. Stavba 

má nepravidelný půdorysný tvar o ploše 13 912 m2. Nákupní centrum je jednopatrová 

nepodsklepená budova zastřešená plochou střechou se střešním světlíkem. Nosnou 

konstrukci centra tvoří skeletový prefabrikovaný systém s příčnými rámy. Skelet je 

založený na velkoprůměrových vrtaných pilotách.  

Nosnou konstrukci nákupního centra tvoří železobetonové prefabrikované sloupy 

o rozměru 450x450 mm. Na železobetonových sloupech jsou příčně uloženy 

železobetonové průvlaky (T profilu šířky 600mm a výšky 750mm). Na průvlacích jsou 

uloženy stopní trámy.  

Střecha centra je navržena jako jednoplášťová. Spádování konstrukce je dosaženo 

tepelně izolačními deskami v různých spádech, minimální spád střechy je 3%. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří prefabrikované železobetonové stropní panely výšky 

300mm. 

Vnější výplňové zdivo lícuje s exteriérovou hranou skeletového systému a je 

tvořeno prefabrikovaným betonovými díly. Zateplení obvodové konstrukce je provedeno 

Obrázek 11 Obrázek 11 Ortofoto OD Géčko [mapy.cz] 

Nový objekt OD Géčko 

Stávající objekt OD Globus 
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minerální vlnou ISOVER tl. 200 mm. Veškeré dělící stěny a instalační šachty jsou vyzděné 

z tvárnic YTONG o tl.150 mm. 

Vnitřní dělící stěny jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami tl. 150 mm. 

Celková výška nákupního centra je +7,500 m. 

Při návrhu nákupního centra bylo řešeno parkovaní pro 1 420 parkovacích míst 

pro veřejnost a zaměstnance, s příjezdovou komunikací a zastávkou pro MHD. 

Všechny objekty byly realizovány v souladu s příslušnými regulacemi a územně 

plánovací dokumentací města Ostrava, stavební zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dalšími příslušnými 

technickými normami. 

Projektová dokumentace je přílohou č. 8 této diplomové práce. 
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4 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce bylo provedení geodetických činností v průběhu 

výstavby obchodního domu Géčko v Ostravě, který je napojen na stávající objekt 

obchodního domu Globus.  

V první fázi geodetických činností byla vybudována vytyčovací síť, na základě 

které byly vykonávány veškeré geodetické práce, jako je vytyčování, kontrolní měření, 

zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.  

Dalším cílem byly kancelářské práce, kdy se vyhotovovaly protokoly a technické 

zprávy k vytyčování a kontrolnímu měření. Dále byla zpracována dokumentace skutečného 

provedení stavby. Pro výpočty byl používán software Geus a pro grafické zobrazení 

software AutoCad. 

Geometrický plán byl vyhotovován pro rozdělení pozemku, změnu hranic 

pozemku a vyznačení obvodu budovy. Výpočty a grafická část geometrického plánu byla 

zpracována v programu Geus. Náležitosti geometrického plánu jako jsou popisové pole, 

výkaz údajů o BPEJ a výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí byly 

vyhotovovány v programu Geometr.  
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5 GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO DOMU 

GÉČKO 

Následující kapitola bude věnována geodetickým pracím při výstavbě obchodního 

domu Géčko. K těmto pracím neodmyslitelně patří vybudování vytyčovací sítě, 

vytyčování, kontrolní měření, zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán.  

5.1 Rekognoskace terénu 

Hlavním úkolem rekognoskace terénu bylo vyhledání bodů měřické sítě, které 

nám poskytla firma, která zaměřovala mapový podklad pro projekt a body polohového a 

výškového bodového pole.  

Dalším úkolem rekognoskace bylo zjištění skutečností na místě výstavby, kde 

budou probíhat geodetické práce. Rekognoskace probíhala po skrývce ornice, takže se 

jednalo o rovinný terén bez jakékoliv vegetace. 

 

Podařilo se nalézt zhušťovací bod č. 254 a body měřické sítě 4001 a 4002, které 

byly zahrnuty do vytyčovací sítě. Bylo nutné vycházet z těchto bodů měřické sítě, protože 

se nový objekt OD Géčko napojoval na stávající objekt OD Globus, který byl polohově a 

výškově zaměřen právě z těchto bodů měřické sítě. 

Obrázek 12 Výchozí  body vytyčovací  sítě 
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5.2  Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro veškeré geodetické práce byly použity rektifikované přístroje a pomůcky. 

• totální stanice SOKKIA SET3030R (viz obr. č. 15, parametry uvedeny v tabulce č. 1), 

• výtyčka s odrazným hranolem, 

• stativ, 

• komparované pásmo. 
 

Obrázek 13 lokali ta před započetím výstavby [mapy.cz] 

Obrázek 14 Lokalita před započetím výstavby [mapy.cz] 
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Tabulka 1 Parametry totální  stanice SOKKIA SET3030R 

  

 

 

 

 

 

5.3 Vytyčovací síť 

Pro vykonání geodetických činností bylo zapotřebí vybudovat vhodný systém 

vytyčovací sítě. Nejdříve byla vytyčena prostorová poloha objektu. Body byly vytyčeny 

z přechodného stanoviska s orientacemi na ZB č. 254 a body měřické sítě 4001 a 4002. 

Tyto body byly stabilizovány dřevěnými kolíky. Po vytyčení prostorové polohy objektu se 

se volily body vytyčovací sítě. Body vytyčovací sítě byly zaměřeny polární metodou 

z bodu 4001, 4002 a ZB č. 254 ve dvou polohách dalekohledu. Nejdříve byly stabilizovány 

Přesnost délek: bezhranolové 
0,3- 200m: ±(3+2ppmxD) mm, 
200-350: ±(5+10ppmxD) mm 

s odrazným štítkem (3+2ppmxD) mm 
s hranolem (2+2ppmxD) mm 

Úhlová přesnost 1 mgon 
Paměť až 10 000 bodů 

Váha  5,6 kg 
Délka dalekohledu 171 mm 

Obrázek 15 SOKKIA SET3030R 
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body 4501 – 4504.  Během výstavby se pak stabilizovaly další body vytyčovací sítě 4505 – 

4510. Body vytyčovací sítě byly výškově připojeny na body 4001, 4002 a ZB č. 254, ze 

kterých byl zaměřen polohově i výškově stávající objekt OD Globus. Výšky bodů 

vytyčovací sítě byly určeny trigonometrickou metodou. Důležitá byla vzájemná viditelnost 

mezi body vytyčovací sítě, technologie výstavby a rozsah stavebních prací. Body byly 

volené a stabilizované tak, aby jejich geometrické parametry nebyly negativně 

ovlivňovány výstavbou. Body vytyčovací sítě byly zaměřeny pouze jednou, a proto nebyla 

vytyčovací síť vyrovnána.  

Body vytyčovací sítě byly použity jak pro vytyčovací práce, tak pro kontrolní 

práce, zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu. 

Body vytyčovací sítě byly umístěny mimo obvod staveniště, Body byly 

stabilizovány odraznými štítky o velikosti 60x60 mm a ocelovými hřeby. 

Seznam souřadnic bodů vytyčovací sítě je uveden v tabulce č. 2. Přehled 

vytyčovací sítě je přílohou č. 1 této diplomové práce. 

Tabulka 2 Seznam souřadnic bodů  vytyčovací  sí tě  

Bod Y X Z popis 

4001 480231.131 1099354.642 285,325 ocel. hřeb v asfaltu 

4002 480167.044 1099416.433 285,300 ocel. hřeb v asfaltu 

4302 480324.814 1099072.483 289,323 ocel. hřeb v asfaltu 

4501 480362.432 1099382.129 290,729 štítek na zábradlí zídky 

4502 480440.348 1099291.341 288,239 štítek na zábradlí zídky 

4503 480379.001 1099175.634 286,887 štítek na zábradlí zídky 

4504 480157.628 1099166.853 288,560 štítek na protihlukové stěně 

4505 480243.311 1099316.762 287.912 štítek na rohu OD Globus 

4506 480227.881 1099121.969 290,691 štítek na betonovém sloupu 

4507 480221,972 1099261,894 287,834 štítek na rohu OD Globus 

4508 480414,608 1099228,071 286,530 štítek na betonové zídce 

4509 480314,162 1099264,572 285,894 štítek na novém objektu Géčko 

4510 480323,726 1099087,819 291,433 štítek na betonovém sloupu 

8101 480361.242 1099383.321 289,651 ocel. hřeb v zídce 

8102 480377.224 1099173.200 285,832 ocel. hřeb v zídce 

9254 480291.440 1099460.590 289,560 žul. kámen (ZhB č. 254) 
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5.4 Vytyčovací práce  

Vytyčovací práce započaly v lednu 2018. Zadavatelem byla firma SYNER s.r.o. 

se sídlem v Liberci.   

Před začátkem geodetických prací byla zadavatelem dodána projektová 

dokumentace v elektronické podobě, byl sjednán rozsah a obsah prací.  

Jednalo se o vytyčení: 

• vytyčení pilot,  

• odsazených os pilot,  

• inženýrských sítí (splašková a dešťová kanalizace),  

• obrubníky. 

Obrázek 16 Vytyčovací síť  s  vazbou na vytyčovanou stavbu 
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Požadavkem zadavatelské firmy SYNER s.r.o. bylo, aby subdodavatelé oslovovali 

pro vytyčovací práce pouze firmu GEOSTA s.r.o., a to především kvůli požadované 

přesnosti, homogenity vytyčovacích prací a znalosti terénu a stavby. Vytyčení bylo 

provedeno z vytyčovací sítě polární metodou totální stanicí SOKKIA SET 3030R.  

5.4.1  Vytyčení os pilot a odsazených os pilot 

Podkladem pro vytyčení pilot byl projekt, který byl zaslán zhotovitelem stavby 

elektronickou poštou. Z projektu byly určeny souřadnice os pilot, souřadnice odsazených 

os pilot o 50 cm bylo potřeba dopočítat v kanceláři. Pro výpočet souřadnic odsazených os 

pilot byly využity výpočetní funkce programu Geus. Hodnota odsazení pilot byla 

stanovena ve spolupráci s dodavatelskou firmou. S ohledem na praktickou realizaci pilot 

byla stanovena hodnota pro odsazení 0,5 m.   

Na obrázcích č. 18 – 21 je znázorněn postup při odsouvání souřadnic pro 

odsazené osy pilot. Osy pilot byly početně odsouvány v programu Geus. Nejdříve byla 

nadefinována měřická přímka body č. 1 a 2 (obr. č. 18-19). U bodu číslo 2 bylo nutné zadat 

vzdálenost mezi body č. 1 a 2(staničení), což bylo v našem případě 11 m. Následně 

program Geus spočítal odchylky na měřické přímce (obr. č. 20), dále byly zadávány čísla 

Obrázek 17 Vytyčování  pilot 
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bodů osazených os pilot a jejich staničení a kolmice. Kolmice byla kladná hodnota, pokud 

byl bod odsazené osy piloty na pravé straně od zadané měřické přímky (obr. č. 21), pokud 

byla nalevo, hodnota byla záporná.  

 
Obrázek 18 První  bod měř ické př ímky 

 
Obrázek 19 Druhý bod měř ické př ímky – staničení 
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Obrázek 20 Výpočet  odchylek měř ické př ímky 

 
Obrázek 21 Podrobný bod - zadání kolmice 

Pro vytyčení byla použita přechodná stanoviska s orientacemi na body vytyčovací 

sítě. Časový harmonogram vytyčovacích prací si sjednala subdodavatelská firma, která 

měla na starosti vrtání pilot. Pro stabilizaci os pilot byly použity ocelové roxory obarvené 

reflexní barvou (viz obr. č. 22), pro odsazené osy pilot o 50 cm byly použity ocelové 

hřeby, které se zatloukly přímo do betonové piloty (viz obr. č. 23). Takto stabilizované 

body se kontrolně vytyčily a souřadnice uloženy do paměti přístroje, tyto souřadnice se 

následovně porovnávaly se souřadnicemi z projektu. 
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Hodnotu mezní vytyčovací odchylky pro osy pilot a odsazených os pilot stanovuje norma 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, δxM = ± 10 

mm. 

 

 

 

 

Obrázek 23 Vytyčené odsazené osy pi lot 

Obrázek 22 Vytyčené pi loty 
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Přesnost vytyčení pilot 

Mezní polohová odchylka vytyčení polohy bodu u pilot byla dána . Střední 

chyba délky přístroje je  a střední chyba měřeného úhlu je pak 

 

Střední polohová chyba se vypočítá dle: 

 
 

5.1 

 Střední souřadnicová chyba se pak vypočítá dle: 

 

 

5.2 

 
 

5.3 

 
 

5.4 

Při zanedbání přesnosti určení výchozích bodů 

 
 

5.5 

 
 

5.6 

Hodnoty středních chyb jednotlivých souřadnic 

 

 

5.7 

 

 

5.8 

Do vzorce pro polohovou střední chybu se dosadí střední chyby souřadnic 
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5.9 

Po úpravě a dosazení parametrů přístroje se střední polohová chyba rovná: 

 

 

5.10 

Výpočet základní střední polohové chyby: 

 

 

5.11 

 

Závěr:  

 
 

 

5.12 

Bylo spočítáno, že základní střední polohová chyba je větší než střední polohová 

chyba, takže zvolená přístrojová technika je vhodná k vytyčení. 

Při vytyčování pilot a odsazených os pilot nebyla vytyčována výška bodů, z toho 

důvodu nebyl proveden výpočet přesnosti převýšení. Na stavbě byla vytyčena výška ±0,00 

(285,50 m n. m.) + 1 m, to byla výchozí výška pro určení hloubky pilot. Výškové vytyčení 

si zajišťovali pracovníci firmy A - Z PREZIP, a.s. samostatně.  

5.4.2  Vytyčení inženýrských sítí 

V průběhu stavby obchodního domu byla vytyčena dešťová a splašková 

kanalizace. Vytyčení probíhalo z přechodných stanovisek s orientacemi na body 

vytyčovací sítě. Vytyčené body byly stabilizovány dřevěnými kolíky. Stabilizované body  

byly kontrolně vytyčeny a souřadnice automaticky uloženy do paměti přístroje. 

Tyto naměřené hodnoty se porovnávaly s hodnotami z projektu. 
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Norma ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2 stanovuje hodnoty 

mezních vytyčovacích odchylek inženýrských sítí. Hodnota mezní odchylky v poloze pro 

potrubí je δxM = ± 0,141 m.  

5.4.3  Vytyčovací protokoly 

Vytyčovací protokoly byly vyhotoveny pro každé vytyčení zvlášť. Obsahovaly 

dvě části, a to grafickou a textovou. 

 Grafická část byla vyhotovena dle ČSN 013419 Výkresy ve stavebnictví - 

Vytyčovací výkresy staveb, obsahovala čísla vytyčovaných bodů a bodů vytyčovací sítě, 

kóty, čtvercovou síť, severku a podklad. Podkladem byla digitální katastrální mapa, nebo 

projektová dokumentace. Měřítko bylo zvoleno tak, aby byla zajištěna přehlednost a 

čitelnost výkresu. Grafická část vytyčovacího protokolu je znázorněna na obrázku č. 24. 

Textová část obsahovala číslo zakázky, archivní číslo zakázky, základní údaje o 

objednateli, souřadnicový systém, seznam souřadnic a výšek vytyčovaných bodů a seznam 

souřadnic a výšek bodů vytyčovací sítě, jméno a příjmení vyhotovitele a úředně 

oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI). Textová část je znázorněna na obrázku č. 

25.  

Vytyčovací protokoly jsou přílohou č. 2 této diplomové práce.  
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5.5 Kontrolní geodetické práce 

Důvodem kontrolního zaměření je ověření splnění zadaných tolerancí pro 

jednotlivé konstrukční části stavebního objektu. Hodnoty kontrolního měření pak byly 

porovnávány s projektovanými hodnotami, jejich rozdíl byl předán stavbyvedoucímu, 

který v případě překročení tolerance rozhodoval o úpravách. 

Obrázek 25 Ukázka textové části  vytyčovacího protokolu 

Obrázek 24 Ukázka grafické části  vytyčovacího protokolu 
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5.5.1  Kontrola polohy sloupů 

Měření polohy sloupů probíhalo po vztyčení svislých železobetonových sloupů, 

tedy v březnu 2018. Poloha sloupů se kontrolovala z toho důvodu, že se na železobetonové 

sloupy montovaly železobetonové prefabrikované průvlaky. Z obrázku č. 26 je zřejmé, že 

se jedná o sloupy čtvercového průřezu o délce strany 450x450 mm. 

 

Poloha sloupů se zaměřovala z přechodných stanovisek s orientacemi na body 

vytyčovací sítě. Pro měření byl použit odrazný štítek, který se přiložil k hraně sloupu. 

Takto byly zaměřeny tři rohy každého sloupu a následně vykonstruovány jejich středy.  

Kontrola nebyla prováděna u všech sloupů, ale jen u sloupů, které si určil 

objednatel. Maximální povolená odchylka byla stanovena projektem, a to 20 mm.  

Při měření polohy byly zjištěny odchylky od -18mm do +27mm oproti projektu. 

Maximální povolená odchylka byla překročena u dvou sloupů, proto se zjišťovalo, zda 

nebude ohrožena funkce a bezpečnost stavebního objektu. Tuto skutečnnost konzultoval 

stavbyvedoucí s projektantem, kteří nám oznámili, že překročená maximální povolená 

odchylka u sloupů nebude mít vliv na funkci a bezpečnost objektu a není nutné tyto sloupy 

opravovat. 

Obrázek 26 Postavené sloupy 
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Na obrázku č. 27 je znázorněna ukázka výkresu zaměření polohy sloupů. Červená 

šipka znázorňuje směr odchylky zaměřené osy sloupu od projektované polohy. Hodnoty 

odchylek jsou udávány v milimetrech. Zaměření polohy sloupů je přílohou č. 3 této 

diplomové práce. 

5.5.2  Zaměření ploch obchodních jednotek 

Plochy jednotlivých obchodních jednotek se zaměřovaly z důvodu výpočtu 

nájemného pro nájemce obchodních jednotek.  

Plochy byly měřeny z přechodných stanovisek s orientacemi na body, které byly 

stabilizovány před opláštěním nového objektu. Tyto body byly stabilizovány nakreslením 

křížku voděodolným fixem na betonovém sloupu. Požadavek od objednatele byl, aby byly 

plochy zaměřovány v S-JTSK a následně vloženy do zaměřeného obvodu budovy. 

K měření byl použit odrazný štítek, který se přikládal na lomové body sádrokartonové 

příčky. Zaměřovány byly i sloupy, které byly odečteny od celkové plochy. Body byly 

měřeny 1,00 m nad podlahou.  

Výpočet souřadnic lomových bodů byl proveden pomocí programu Geus v.21, 

plocha obchodních jednotek byla určena početně ze souřadnic zaměřených bodů pomocí 

programu AutoCad R2015CZ. 

Obrázek 27 Ukázka výkresu zaměření  polohy sloupů 
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Ukázka protokolu o ploše obchodní jednotky je znázorněna na obrázku č. 28. 

Protokoly o zaměření ploch obchodních jednotek jsou přílohou č. 4 této diplomové práce. 

 

 

Obrázek 29 Ukázka protokolu o výpoč tu plochy obchodní jednotky 

Obrázek 28 Zaměřování  ploch obchodních jednotek 
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5.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Měřické práce pro geodetickou část DSPS započaly už během výstavby 

obchodního domu Géčko. Během stavby se měřilo skutečné provedení kanalizace 

(splašková, dešťová a tuková), veřejného osvětlení a plynovodní přípojky. Po dokončení 

stavby se zaměřily všechny zpevněné plochy a nová stavba.  

Výsledkem měření byla účelová mapa ve 3. třídě přesnosti, seznam souřadnic a 

technická zpráva. Tyto podklady slouží jako součást skutečného provedení stavby ke 

kolaudačnímu řízení. 

5.6.1  Zaměření podrobných bodů 

Podrobné body byly zaměřovány z přechodných stanovisek s orientacemi na body 

vytyčovací sítě. K zaměření byla použita metoda tachymetrie a během měření v terénu byl 

veden polní náčrt. 

Předmětem měření byly veškeré inženýrské sítě, které musely být měřeny před 

záhozem. Dále byly změřeny povrchové znaky, veškeré zpevněné plochy a stavba.  

5.6.2  Výpočet souřadnic 

Po stažení naměřených dat z totální stanice do počítače byl proveden výpočet 

podrobných bodů. K tomu byl použit software Geus – funkce polární metoda dávkou. Před 

samotným výpočtem bylo potřeba nastavit korekce (vliv nadmořské výšky na délky, vliv 

refrakce a zakřivení na výšky) a typ délky. Po výpočtu souřadnic byl seznam souřadnic 

exportován do textového souboru *txt a následně převeden do formátu *dxf. 

5.6.3  Grafické zpracování 

K vyhotovení výkresů geodetické části DSPS byl použit software AutoCad. 

Měřítko bylo voleno tak, aby byla zajištěna čitelnost a přehlednost mapy. Aby byla 

zajištěna čitelnost mapy, veškeré konstrukční prvky byly rozděleny do jednotlivých hladin. 

Po vyhotovení mapy byla do výkresu vložena čtvercová síť, severka a popisové pole. 

Popisové pole obsahuje údaje o zpracovateli, údaje o objednateli a zakázce, datum 

zpracování, souřadnicový a výškový systém a měřítko, ve kterém byla mapa vyhotovena.  

Při zpracování výkresu se postupovalo dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – 

Základní a účelové mapy a ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky. 
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Na obrázku č. 30 je znázorněna ukázka grafického zpracování skutečného 

provedení stavby. U každého bodu je jeho číslo, podle kterého je možné v technické 

zprávě dohledat souřadnice a výšku jednotlivých měřených bodů. Geodetická část DSPS 

je přílohou č. 5 této diplomové práce. 

5.6.4  Technická zpráva 

K vyhotovení technické zprávy byl použit program Microsoft Excel. Technická 

zpráva byla vyhotovena spolu se seznamem souřadnic a výšek. V seznamu souřadnic je 

uvedeno, vždy číslo podrobného bodu, souřadnice (Y, X, Z) a popis podrobného bodu.  

V technické zprávě jsou uvedeny údaje o zakázce, objednateli a zpracovateli, 

souřadnicový a výškový systém, datum zpracování a hodnotu délky nebo plochy zaměření. 

5.7 Geometrický plán 

Součástí diplomové práce bylo vyhotovit geometrický plán pro rozdělení 

pozemku, změnu hranic pozemků a vyznačení obvodu budovy. Pro vyhotovení 

geometrického plánu bylo zapotřebí několik činností, které započaly v září roku 2018. 

V první fázi bylo zažádáno o podklady na příslušném katastrálním úřadě, dále pak měřické 

a kancelářské práce. 

Pro geometrický plán byly použity podrobné body ze zaměření skutečného 

provedení stavby.  

Obrázek 30 Ukázka grafické části  zaměření  skutečného provedení  stavby 
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Po obdržení podkladů z katastrálního úřadu byl proveden import souboru ve 

formátu VFK do programu Geus. Po importu VFK byla provedena úprava zápisníku. 

Podrobné body byly vypočítány pomocí funkce Polární metoda dávkou. Dále byl proveden 

výpočet kontrolních oměrných a výpočet plochy.  Veškeré výsledky byly zaznamenávány 

do protokolu, který je přílohou č. 7 této diplomové práce. 

Následně byl vyhotoven náčrt, tak že byly do grafické části doplněny náležitosti 

náčrtu (měřická síť, šrafy, body geometrického základu,..). 

5.7.1  ZPMZ  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5, ZPMZ slouží jako podklad pro vyhotovení 

geometrického plánu a podklad pro provedení změny v katastru nemovitostí. Na základě 

žádosti, přiděluje číslo ZPMZ, příslušné katastrální pracoviště.  

Obsahuje dokumentaci činností během tvorby GP. Dokumentace ZPMZ se dělí na 

dvě části - grafickou a výpočetní. Kompletní dokumentace ZPMZ je přílohou č. 7 této 

diplomové práce na přiloženém CD.  

Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

• popisové pole, 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN, 

• údaje o BPEJ, 

• výpočet výměr parcel 

• náčrt (viz obr. č. 31), 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• návrh změny, 

• údaje o seznámení vlastníků s označením nových nebo změněných hranic.  

Všechny náležitosti ZPMZ jsou přílohou č. 7 této diplomové práce na přiloženém CD. 
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5.7.2  Tvorba geometrického plánu 

Geometrický plán byl vygenerován z měřického náčrtu tím, že byly vypnuty 

jednotlivé vrstvy, které nepatří do geometrického plánu (šrafy, měřická síť,…). Do 

geometrického plánu byly vloženy popisové pole, seznam souřadnic a výkaz dosavadního 

a nového stavu údajů KN. 

Geometrický plán byl podepsán úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a 

následně spolu s žádostí o potvrzení geometrického plánu a všemi náležitostmi byl odeslán 

příslušnému katastrálnímu pracovišti k potvrzení.  

Ukázka geometrického plánu je znázorněna na obrázku č. 32, kompletní 

geometrický plán je přílohou č. 6 této diplomové práce. 

Obrázek 31 Ukázka náčrtu ZPMZ 
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Obrázek 32 Ukázka geometrického plánu 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo popsat průběh jednotlivých geodetických 

činností při výstavbě obchodního domu Géčko v Ostravě. Předmětem prací bylo 

vybudování vytyčovací sítě. Vytyčovací síť byla vybudována z výchozích bodů pro 

podklad pro projekt. Tyto body byly stabilizovány reflexními odraznými štítky, což se 

ukázalo jako nejvhodnější řešení z důvodu úspory času a velmi dobré viditelnosti téměř 

z každého místa stavby. Díky vytyčovací síti se mohlo začít s vytyčovacími pracemi, jako 

jsou vytyčení pilot, odsazených os pilot a vytyčení inženýrských sítí. Během výstavby se 

prováděly kontrolní geodetické práce, které jsou velice důležité pro odhalení míst, kde 

došlo k překročení tolerancí. Na závěr byla vyhotovena dokumentace skutečného 

provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu.  

Během celé výstavby byla velmi důležitá komunikace geodeta se 

stavbyvedoucím. Bylo použito vhodné přístrojové vybavení, které svým programovým 

vybavením a přesností usnadňovalo práce v terénu. 

Předepsané požadavky na přesnost vytyčení byly dodrženy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv   Baltský výškový systém  

ČSN  Česká státní norma 

DKM   Digitální katastrální mapa 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

GP  Geometrický plán 

KN Katastr nemovitostí 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ÚOZI  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK Výměnný formát katastru 

ZPMZ   Záznam podrobného měření změn 
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