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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá geodetickou činností při výstavbě 

obchodního centra, které se nachází v katastrálním území Hranice, obci Hranice 

na Moravě, okrese Přerov. Do geodetických prací bylo zahrnuto vytyčení stavby, 

inženýrských sítí, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy 

v katastru nemovitostí a zaměření skutečného stavu provedení stavby. Cílem 

práce bylo vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický 

plán, což bylo poté využito jako součást žádosti o kolaudační rozhodnutí.  

 

Klíčová slova:  vytyčování, geometrický plán, katastr nemovitostí, dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

 

SUMMARY OF THE GRADUATION THESIS 

 

 My graduation thesis focuses on geodetic survey during a construction of 

a shopping mall which is situated in cadastral map of Hranice, municipality Hranice 

na Moravě, region of Přerov. Setting out of the building and public utility, making of 

a survey sketch for entering the building into the cadastre of real estates and 

positioning of the real construction were included in the geodetic survey. The aim 

of this work was to prepare a documentation for real build of the construction and 

the survey sketch which was later used as a part of a request for final building 

approval.   

 

Keywords:  setting-out, survey sketch, cadastre of real estates, documentation 

for real build of the construction. 

 

 

 

 



  

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv Výškový systém Balt po vyrovnání 

S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru 

ČSN Česká technická norma 

ČSTS Česká státní trigonometrická síť 

ČSNS Česká státní nivelační síť 

ZPBP Základní polohové bodové pole 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

ZPVP Základní výškové bodové pole 

PVBP Podrobné výškové bodové pole 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

GNSS  Globální navigační družicový systém 

VV                Vytyčovací výkres 

KN Katastr nemovitostí 

SGI         Soubor geodetických informací 

SPI Soubor popisných informací 

KM Katastrální mapa 

DKM Digitální katastrální mapa 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná 

VFK Výměnný formát katastru 

VKM Výměnný formát katastrální mapy 

GP Geometrický plán 

ZPMZ      Záznam podrobného měření změn 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

VO Veřejné osvětlení 

ORL Odlučovač ropných látek 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

 

 



  

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

1. ÚVOD…………………………………………………………………………………   1 

2. VÝSLEDKY ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ………….……….    2 

3. TEORETICKÉ ZÁKLADY A SOUVISLOSTI TÝKAJÍCÍ SE GEODETICKÝCH 

PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO CENTRA…………………….….…….   3 

 3.1. Vytyčování……………………………………………………………….……..   3 

  3.1.1. Vytyčování staveb…………………………………………………….   3 

  3.1.2. Vytyčovací výkresy……………..……….………………………..…..   4 

  3.1.3. Návaznost vytyčení……………………………....…………………...   5 

  3.1.4. Vytyčovací sítě………………………………..…………………….…   5 

  3.1.5. Metody vytyčování…………………………….…………………...…   6 

  3.1.6. Požadavky na přesnost vytyčení…………………………….……..    7 

  3.1.7. Rozbory přesnosti.…………………………….…………………...…   8 

 3.2. Teoretické základy a souvislosti pro tvorbu geometrického plánu…….… 10 

  3.2.1. Soubor geodetických informací a soubor popisných informací.....  10  

  3.2.2. Katastrální mapa…………………………….……………………...… 10 

  3.2.3. Geometrický plán……………………………….………………….....  13 

  3.2.4. Záznam podrobného měření změn…………………………….…...  19 

  3.2.5. Geometrický základ podrobného měření geometrického plánu… 23 

  3.2.6. Výpočetní práce….…………………………….…………………...… 25 

  3.2.7. Charakteristiky a kritéria přesnosti……………………………….… 26 

 3.3. Teoretické základy a souvislosti pro zaměření a dokumentaci  

  skutečného stavu provedení stavby…………………………………….…...   29 

   3.3.1. Mapa……………………………….………………….…………….....  29 

   3.3.2. Účelové mapy pro výstavbu.…….………………….……………..... 30 

   3.3.3. Charakteristiky a kritéria přesnosti………………………….…….… 31 

   3.3.4. Kresba a značky………………………………………………………  32 

    3.3.5. Dokumentace skutečného provedení stavby…………………....... 33 

4. VLASTNÍ GEODETICKÁ ČINNOST PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO  

 CENTRA……………………………………………………………………………….…… 36 

 4.1. Vytyčení stavby…………….…………………………………………….……. 42 

   4.1.1. Vybudování vytyčovací sítě.....….………………….…………….....  42 



  

   4.1.2. Volba vytyčovací metody, získání souřadnic vytyčovaných  

   bodů a výpočet vytyčovacích prvků...…………….…………..….....  44 

  4.1.3. Rozbory přesnosti.…………………………….…………………...… 44 

  4.1.4. Tvorba vytyčovacích výkresů……………….………………….....…  44 

   4.1.5. Vytyčovací práce, kontrola vytyčení, kontrolní zaměření  

   vytyčených bodů, tvorba vytyčovacího protokolu.…………..….....  48 

   4.1.6. Zaměření skutečného stavu polohopisu betonových kalichů.......   53 

 4.2. Tvorba geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru  

  nemovitostí…………….…………………………………………….…........…. 55 

  4.2.1. Přípravné práce.....................……………….………………….....… 55 

  4.2.2. Zaměření budovy obchodního centra v terénu………………....…  55 

  4.2.3. Výpočet naměřených údajů a tvorba záznamu podrobného  

   měření změn……..........................………….………………….....… 57 

  4.2.4. Tvorba geometrického plánu.…………….………………….....…...  60 

 4.3. Dokumentace skutečného provedení stavby……………………….…….... 63 

  4.3.1. Vybudování podrobného bodového pole….………………….....… 63 

  4.3.2. Zaměření a tvorba dokumentace skutečného stavu provedení  

   stavby.....................……................………….………………….....… 65 

5. ZÁVĚR…………………..……………………………………………………………  70 

LITERATURA………………………………………………………………………....... 71 

SEZNAM TABULEK……………………………………………………………........… 73 

SEZNAM OBRÁZKŮ…………………………………………………………….......... 74 

SEZNAM PŘÍLOH…………………………………………………………….......…… 75 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Robová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra 

  
2011  1 

1. ÚVOD 

 

 Předmětem mé diplomové práce byla geodetická činnost při výstavbě 

obchodního centra v katastrálním území Hranice, obci Hranice na Moravě, okrese 

Přerov. Obchodní centrum se nachází v části obce Hranice 1 – Město, na ulici 

Družstevní, v sousedství stojícího obchodního domu Kaufland (viz obr. 1 str. 34). 

 

 Geodetické práce na výstavbě obchodního centra započaly v květnu roku 

2009, na základě projektu vyhotoveného firmou Kapucín – Realizace staveb, s.r.o. 

z Třebíče, a ukončeny byly v prosinci téhož roku. Jedná se o železobetonovou 

montovanou skeletovou konstrukci o jednom nadzemním podlaží.  

 

 Do geodetických prací bylo zahrnuto vytyčení stavby, inženýrských sítí, 

vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí a 

zaměření skutečného stavu provedení stavby. Výsledkem diplomové práce bylo 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrický plán, což 

bylo později využito jako součást žádosti o kolaudační rozhodnutí.   

 

 Všechny práce byly vykonávány v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv. 

 

 Diplomová práce obsahuje textovou část, která je rozdělena do dvou částí, 

doplněnou přílohami.  

 

 Předložená diplomová práce byla zpracovávána u Geodetické kanceláře 

pana Adama Koukala, který mi poskytl podklady pro zpracování (tvořené nejen 

samotným projektem, ale také potřebnými údaji z katastrálního pracoviště 

v Hranicích na Moravě) a dále také měřické a technické vybavení.  
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2. VÝSLEDKY ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ 

 

 Zeměměřickými činnostmi ve výstavbě, které podléhají ověřování, jsou dle 

[1] práce spojené s přípravou staveb, projektováním staveb, prováděním staveb 

a s dokumentací a provozem staveb. 

 

 Při přípravě stavby se jedná o zhotovení geodetických podkladů a 

posouzení vhodnosti, správnosti a jejich úplnosti. 

 

 Práce při projektování staveb, na které se vztahuje ověřování, se týkají 

vyhotovení geodetických podkladů nebo jejich doplnění pro projekční činnost, 

vyhotovení projektu vytyčovací sítě, vyhotovení podkladu pro územní řízení, 

zřízení a zaměření všech bodů využitých pro projekční účely, které mohou být 

využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech. Dále je zde 

také zahrnuto vyhotovení vytyčovacích výkresů, zpracování koordinačního 

výkresu a vyhotovení projektu měření posunů a přetvoření. 

 

 Při provádění staveb se jedná o vytyčení obvodu staveniště, zřízení a 

zaměření bodů vytyčovací sítě spolu s jejich zabezpečením proti poškození, 

kontrolu vytyčovací sítě, prostorové vytyčení stavby, vytyčení stávajících 

podzemních vedení na povrchu v případě, že mohou být dotčena stavební 

činností, vytyčení tvaru a rozměru objektu, geodetická kontrolní měření, měření 

posunů a přetvoření objektů, měření skutečného provedení stavby. 

 

 Dokumentace a provoz staveb zahrnuje vyhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby, bezpečnostní měření posunů a 

přetvoření, jeřábových drah a kontrolní měření liniových staveb nebo staveb 

určených zvláštními předpisy. Patří zde také pořízení a doplnění geodetické části 

dokumentace stávajících stavebních objektů. 

 

 Polohové a výškové zaměření podzemních staveb a zařízení musí být 

provedeno vždy před zakrytím. 

 

 Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem či závaznou 

zkratkou využitého geodetického referenčního systému, podrobněji v [1]. 
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3. TEORETICKÉ ZÁKLADY A SOUVISLOSTI TÝKAJÍCÍ SE 

GEODETICKÝCH PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO 

CENTRA 

 

 Pro vytyčení stavby, inženýrských sítí, vyhotovení GP pro vyznačení 

budovy v katastru nemovitostí, zaměření a tvorbu dokumentace skutečného 

provedení stavby je nutné znát jisté teoretické základy a souvislosti. 

 

3.1. Vytyčování 

 

 Vytyčování zahrnuje celou řadu měřických úkonů, které vedou 

k vyznačení geometrických prvků nezbytných pro výstavbu nebo rekonstrukci dle 

vypracovaného projektu. 

 

3.1.1. Vytyčování staveb 

 

 Realizace stavebního díla vyžaduje dle [2] jeho vytyčení v prostoru, ale 

také určení jeho správného rozměru a tvaru. 

 

 Vytyčování je základním geodetickým úkonem při výstavbě, kdy se jedná 

o přenesení projektu stavebního díla z plánů a map do terénu. Vytyčování je tedy 

opakem měření, jehož hlavním cílem je určení polohy stávajících prvků.  

 

Vytyčovací práce 

 

 Obecně je možné dle [3] do vytyčovacích prací zahrnout: 

- výpočet vytyčovacích prvků, 

- vytyčení prostorové polohy a podrobných bodů, 

- provedení kontrolního měření. 

 

 U složitějších a rozsáhlejších staveb předchází vytyčovacím pracím rozbor 

přesnosti. Po výpočtu vytyčovacích prvků je vyhotoven vytyčovací výkres, na 

jehož základě může být vytyčení provedeno. U vytyčených prvků je zapotřebí 
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provést kontrolu vytyčení. O provedeném vytyčení se vyhotovuje vytyčovací 

protokol. 

 

3.1.2. Vytyčovací výkresy 
 

 Obsah a forma vytyčovacích výkresů (VV) staveb je dána normou ČSN 01 

3419 Vytyčovací výkresy staveb [4].  

 

 Dle druhu vytyčení jsou rozlišovány VV prostorové polohy a VV 

podrobného vytyčení. Tyto výkresy lze spojit v případě, že výkres bude čitelný a 

jasný. Dle druhu stavby rozlišujeme VV prostorové polohy na VV staveb 

s prostorovou skladbou, staveb liniových a plošných. Při vytyčování prostorové 

polohy ze souřadnic a při využití metody přechodných stanovisek je možné využít 

situační výkres, kde se zobrazují všechny objekty, které jsou předmětem vytyčení, 

spolu se seznamem souřadnic v souřadnicovém systému, body vytyčovací sítě, 

geodetické body nebo jiné geodetické podklady pro dokumentaci stavby. Dále se 

vyznačí použitý souřadnicový a výškový systém, což je spolu s přesností vytyčení 

uváděno nad popisovým polem.  

 

 Prostorová poloha vytyčovaného objektu se ve vodorovné rovině určuje 

souřadnicovým kótováním nebo řetězovými kótami a ve svislé rovině 

nadmořskými nebo relativními výškami. 

 

 Ve VV podrobného vytyčení se vytyčovací prvky, rozměry, tvar a poloha 

vytyčovaných částí objektu uvádějí ve vodorovné rovině u stavebních objektů 

s prostorovou skladbou délkovými kótami, u liniových a plošných objektů 

pravoúhlými nebo polárními souřadnicemi a staničením nebo délkovými kótami. 

Ve svislém směru u staveb s prostorovou skladbou relativními výškami, u liniových 

a plošných staveb nadmořskými výškami k hlavním výškovým bodům. VV 

podrobného vytyčení se využívají v případě, že nelze využít jiných výkresů 

dokumentace stavby, podrobněji dále v [4]. 
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3.1.3. Návaznost vytyčení 
 

 Vytyčení stavebního díla navazuje dle [5] na: 

a) body závazného geodetického referenčního systému S-JTSK a Bpv (body 

ZPBP a ZVBP), 

b) body primárního systému, což jsou - body vytyčovací sítě sloužící 

k vytyčování prostorové polohy 

stavebních děl s  požadovanou 

přesností, 

  - body místní vytyčovací sítě (nejsou 

zavedeny opravy ze zobrazení a 

nadmořské výšky), 

  -  body PPBP a PVBP. 

     

Postup vytyčovacích prací 

 

 Vytyčovací práce lze dle [5] rozdělit na: 

- vybudování vytyčovací sítě, 

- vytyčení prostorové polohy objektu, 

- podrobné vytyčení. 

 

 Vytyčením prostorové polohy objektu se rozumí vytyčení 

charakteristických bodů, hlavních bodů a hlavních výškových bodů na místě, které 

bylo určeno ve stavební projektové dokumentaci. Podrobným vytyčením rozumíme 

vytyčení dalších bodů pro určení rozměru a tvaru stavby ve vodorovném a svislém 

směru. Vytyčování se provádí pomocí vytyčovacích prvků v daném vytyčovacím 

systému nebo ve vztahu ke stávajícím stavbám. 

 

3.1.4. Vytyčovací sítě 
 

 Přesnost a tvar vytyčovací sítě se volí dle složitosti a typu stavby, dle 

místních podmínek a také podle požadované přesnosti vytyčení. Vytyčovací sítě 

dle [2] rozlišujeme podle: 
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- způsobu připojení na - připojené na bodové pole ČSTS a ČSNS, 

  -  připojené na místní síť, 

- významu - základní vytyčovací síť (primární), 

  - podrobná vytyčovací síť, 

- tvaru - liniové - vytyčovací osa - využívá se zejména pro 

jednoduchou bytovou příp. průmyslovou 

výstavbu, 

    - polygonový pořad – nejčastěji se využívá 

pro jednoduchou nepravidelnou 

výstavbu, 

    - trojúhelníkový řetězec – používá se pro 

liniové stavby, 

  - plošné - pravidelné – body vytyčovací sítě jsou 

určeny vzájemně nezávisle, kdy mezi 

sousedními body jsou délkové nebo 

úhlové vazby, 

    - nepravidelné – body vytyčovací sítě jsou 

do jisté míry určeny nezávisle, kdy se 

využívá metody rajónu, protínání vpřed, 

protínání z délek a protínání zpět, 

    - sítě určené metodou přechodných 

stanovisek, 

    - trojúhelníkové sítě. 

 

 Hustota bodů vytyčovací sítě závisí na členitosti terénu, hustotě a druhu 

zastavění. Tvar vytyčovací sítě je potom dán prostorovou skladbou vytyčovaného 

stavebního díla.  

 

3.1.5. Metody vytyčování 
 

  Vytyčování je možno provádět: 

- polárními souřadnicemi (nejčastěji využívané), 

- pravoúhlými souřadnicemi, 
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- protínáním vpřed, 

- průsečíkovým způsobem. 

 

 Při vytyčování pomocí polárních souřadnic jsou dle [2] vytyčovacími prvky 

úhel a délka, které jsou určeny ze známých souřadnic jednotlivých bodů 

stavebního objektu a bodů vytyčovací sítě. 

 

 Jako vytyčovací značky v terénu lze využít železné trubky, roxory, dřevěné 

kolíky, hřebové značky, apod. Na zvláštních dočasných stabilizačních objektech 

lze využít betonové bloky a stavební lavičky. Na dokončených částech objektů je 

možno použít rysky, křížky, nastřelovací hřeby, hřebíky, apod. Podrobněji o 

způsobu stabilizace vytyčovacích značek v [6]. 

 

Kontrola vytyčení 

 

 Každé vytyčení musí být kontrolováno. Kontrola je součástí vytyčení a 

může být dle [5] provedena různými způsoby: 

a) použitím geometrických prvků (kontrolních oměrných měr), 

b) opakovaným vytyčením stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami 

(v praxi běžně využívaná), 

c) opakovaným vytyčením jiným postupem s obdobnou přesností. 

 

 Kontrola dle bodu a) a b) se využívá velmi často. Kontrola dle bodu c) se 

používá u důležitých vytyčovacích prvků. 

 

3.1.6. Požadavky na přesnost vytyčení 
 

 Požadavky týkající se přesnosti vytyčení závisí zejména na rozměru 

stavby, její důležitosti, na využité stavební technologii, na funkčních a 

bezpečnostních požadavcích. Důležité jsou také požadavky na návaznost a 

estetické účinky.  
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 Skutečnou přesnost vytyčovacích prací ovlivňuje nejen přesnost 

výchozích projektových parametrů, ale i přesnost vytyčovací sítě, metoda 

vytyčení, přístrojové vybavení, osobní a vnější vlivy. 

 

 Kritériem přesnosti vytyčení jsou dle [5] dosažené vytyčovací odchylky, 

kdy v případě překročení mezní vytyčovací odchylky je vytyčení považováno za 

nevyhovující. 

 

 Požadavky na přesnost vytyčování staveb a mezní vytyčovací odchylky 

jsou uvedeny v normách ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

s prostorovou skladbou a ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných 

stavebních objektů. V případech, kdy je požadována jiná přesnost vytyčení, musí 

být uvedena ve stavebním projektu. 

 

3.1.7. Rozbory přesnosti 

 

 Rozbory přesnosti jsou nezbytnou součástí měřických a vytyčovacích úloh 

inženýrské geodézie. Jejich hlavním účelem je posouzení přesnosti cílových 

parametrů vytyčení. 

 

 Metody rozborů přesnosti mohou být buď analytické (častěji využívané), 

kdy se využívá zákona přenášení středních chyb, nebo empirické, kdy se jedná o 

simulační metody, apod.  

 

 Rozbory přesnosti se dělí na rozbory přesnosti před měřením 

(vytyčováním), při měření, po měření. 

 

 Rozbor přesnosti před měřením je zaměřen na zjištění požadavků na 

přesnost dílčích a cílových parametrů, stanovení středních chyb dílčích a cílových 

parametrů, výběr metody a prostředku pro vytyčení a určení střední chyby 

kontrolního měření. 

 

 Rozbor přesnosti při měření se využívá pro ověření, zda jsou měřené 

(vytyčované) veličiny získávány s požadovanou přesností. 
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 Při rozboru přesnosti po měření je dle [7] dosažená přesnost vytyčení 

posuzována porovnáním naměřené odchylky v kontrolním geometrickém prvku 

nebo rozdílu dvou vytyčení s mezní vytyčovací odchylkou nebo střední chybou 

vytyčení. 
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3.2. Teoretické základy a souvislosti pro tvorbu geometrického plánu 

 

3.2.1. Soubor geodetických informací a soubor popisných informací 

 

 Soubor geodetických informací (SGI) a soubor popisných informací (SPI) 

jsou součástí katastrálního operátu. Údaje v nich obsažené jsou závazným 

podkladem pro tvorbu GP.  

 

 SGI je dle [8] tvořen katastrální mapou a ve stanovených katastrálních 

územích zahrnuje i její číselné vyjádření. Z SGI lze vytvořit výstupy jako jsou kopie 

KM, kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ, atd. 

 

 SPI je dle [8] kompletně veden v počítači. Jeho obsah je tvořen všemi 

údaji obsahu katastru nemovitostí. Základními výstupy z SPI jsou výpis z katastru 

nemovitostí, rejstřík vlastníků a jiných oprávněných, seznam obcí, seznam části 

obcí, seznam katastrálních území, informace o parcelách katastru, atd.  

 

3.2.2. Katastrální mapa 

 

 Katastrální mapa (KM) je závazným státním mapovým dílem ve velkém 

měřítku. 

 

Obsah katastrální mapy 

 Obsah KM tvoří dle [9]: 

- body polohového bodového pole (trvale stabilizované a trvale signalizované 

body) v případě, že je KM v S-JTSK, 

- polohopis, jehož obsah tvoří hranice katastrálních území, hranice územních 

správních jednotek, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných 

pásem, hranice nemovitostí a další prvky polohopisu, a polohopis u digitální 

a digitalizované mapy v S-JTSK je doplněn také o hranice rozsahu věcného 

břemene k části pozemku. 
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 Pro vyznačení předmětů, tvořících obsah KM, se využívají 

standardizované mapové značky, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., 

katastrální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů [9]. U digitální a digitalizované 

KM v S-JTSK se používají mapové značky uvedené v příloze č. 10 v [9]. Pro 

ostatní KM se využívají mapové značky obsažené v příloze č. 11 v [9]. 

 

 Hranice a další prvky polohopisu (most, osa koryta vodního toku s šířkou 

koryta menší než 2 metry, hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, 

zvonice, památník, atd.) se v KM dle [9] vyznačují pomocí přímých spojnic jejich 

lomových bodů. V odůvodněných případech lze využít kružnici nebo její část. 

 

Popis katastrální mapy 

 

 Uvnitř mapového rámu je popis KM tvořen čísly bodů polohového 

bodového pole, čísly hraničních znaků na státní hranici, místním a pomístním 

názvoslovím, označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami druhu 

pozemku, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. (příloha č. 10 a č. 11). 

 

 Vně mapového rámu KM se nacházejí tzv. mimorámové údaje, které jsou 

u digitální a digitalizované KM obsaženy v jejich metadatech. U analogových map 

tvoří obsah těchto údajů název katastrální mapa, označení mapového listu a údaje 

o jeho umístění ve správním dělení státu, označení sousedních mapových listů, 

údaje o souřadnicovém systému, měřítko, údaje o vzniku KM, tirážní údaje a 

okrajové náčrtky.  

 

Formy katastrální mapy 

 

 V ucelených částech katastrálních území může mít KM různou formu, kdy 

klad, rozměry a označení mapových listů jsou uvedeny v příloze č. 9 vyhlášky č. 

26/2007 Sb. 

 

 Ve stanovených prostorech s digitalizovanou nebo analogovou mapou se 

spolu s mapou vedou seznamy souřadnic bodů podrobného polohového 

bodového pole a podrobných bodů polohopisu v S-JTSK. V územích, kde není 
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DKM ani KMD v S-JTSK se dle [9] vyhotovuje orientační mapa parcel, kdy se 

jedná o mapu tvořenou rastrovými obrazy KM přibližně transformované do S-JTSK 

a doplněné o definiční body parcel, budov a vodních děl. 

 

Digitální katastrální mapa 

 

 Digitální katastrální mapa (DKM) je spojitá a bezešvá mapa 

v souřadnicovém systému S-JTSK, která byla vytvořena při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracovaném SGI, s výjimkou digitalizované KM, nebo převedení jejího 

číselného vyjádření do digitální formy.  Dle [9] se zpracovává pro dané katastrální 

území nebo jeho část. 

 

 DKM je uspořádána dle katastrálních území, má vektorový charakter a 

neobsahuje žádnou duplicitní kresbu. 

 

 Pro přenos dat se využívá nového výměnného formátu označovaného 

NVF nebo VFK, který dle [10] obsahuje KM i popisné údaje. Na vyžádání je možné 

získat data ve starém výměnném formátu VKM, kterým jsou distribuovány 

především KMD. 

 

Analogová katastrální mapa 

 

 Jedná se o KM v grafické podobě (na plastové fólii), s přesností a 

v zobrazovací soustavě, které byly určeny v době jejího vzniku. 

Digitalizovaná katastrální mapa 

 

 Digitalizovaná katastrální mapa (KMD) je mapa, která byla vytvořena 

přepracováním analogové mapy v S-SK do digitální podoby nebo se jedná o 

digitální katastrální mapu vytvořenou dle dřívějších předpisů v S-SK. 

 

 Pro území Čech byl využíván souřadnicový systém Gusterberg, jehož 

počátek byl vložen do trigonometrického bodu Gusterberg v Horních Rakousích, a 

pro území Moravy a Slezska byl využit souřadnicový systém Sv. Štěpán, jehož 
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počátek byl umístěn v trigonometrickém bodě (věž katedrály Sv. Štěpána ve 

Vídni).   

 

3.2.3. Geometrický plán 

 

 Prostřednictvím geometrického plánu (GP) se vyjadřují změny 

v uspořádání pozemků v terénu. Jeho úkolem je jednoznačně lokalizovat polohu 

jednotlivých nemovitostí na zemském povrchu. GP má být jednoznačným 

technickým podkladem při zobrazování hranic nově vytvořených pozemků a 

průmětu vnějšího obvodu budov na terén v KM a má tak sloužit jako spolehlivý 

podklad pro ochranu vlastnických práv k nemovitostem. GP je technickým 

podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a neoddělitelnou součástí všech listin, dle 

nichž má být provedena změna v SGI a SPI. Svou úpravou, přesností a obsahem 

odpovídá potřebám současného katastru. 

 

 GP využívá výsledků zeměměřických činností. Musí být vždy výsledkem 

přímého měření v terénu a nemůže být vytvořen žádným jiným způsobem.  

 

 GP se dle [8] na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovuje ke 

kolaudačnímu řízení u budov nových, ale také při změně vnějšího obvodu budov. 

GP se nevyhotovuje pro drobné stavby, kterými se rozumí stavby plnící 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Drobné stavby se v KN neevidují. Jedná se o 

stavby o jednom nadzemním podlaží, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 16 m² 

a výška 4,5 m. Za drobné stavby se dle [11] považují např. nástupní ostrůvky 

hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky, oplocení, připojení 

drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, atd. Za drobné 

stavby se nepovažují stavby garáží, stavby pro civilní obranu, atd.  

 

 Podrobné body se zpravidla určují pomocí polární metody. Tato metoda 

může být dále doplněna metodami doplňkovými, což jsou např. metoda 

konstrukčních oměrných, metoda polárních kolmic, protínání z délek, atd. Tyto 

metody jsou dle [12] využívány v případech, kdy není možno z daného stanoviska 

zaměřit body polární metodou (nepřístupné body, atd.). 
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 Pro měření délek dálkoměry se používají převážně optické odrazné 

systémy. Délky se měří dálkoměry s přesností na 0,01 m. Pro měření krátkých 

délek je možné využít dálkoměry s pasivním odrazem nebo pásmo.  

 

 Orientace na stanovisku musí být dle [13] nejméně na dva body 

polohového bodového pole nebo na pomocné body, kdy by nejméně na jeden 

z nich měla být změřena i délka. Výjimka lze pouze v případě orientace na dva 

trvale signalizované nepřístupné body. Vzdálenost mezi stanoviskem a určovaným 

bodem může přesáhnout délku spojnice stanoviska s nejvzdálenějším orientačním 

bodem nejvýše o jednu polovinu. V případě, že nelze zaměřit více jak jeden 

orientační směr, lze orientaci ověřit na kontrolně zaměřený bod určený z jiného 

stanoviska. 

 

 Přesnost úhlových parametrů je stanovena v [13] a měla by být alespoň 

0,001 gon. 

  

Využití geometrického plánu 

 

 Geometrický plán (GP) se dle [9] zpracovává při: 

- změně hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

pokud nový průběh hranice nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely 

zobrazené v KM, 

- rozdělení pozemku nebo změně hranice pozemku, 

- vyznačování budovy a vodního díla nebo v případě změny jejich obvodu, 

- určování hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich 

výsledky nejsou použity pro obnovu KO, 

- průběhu vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

- upřesňování údajů o parcele dle přídělového řízení,  

- doplňování SGI o pozemek, který byl dosud evidován zjednodušeným 

způsobem v případě, že jsou jeho hranice vytýčeny a označeny v terénu, 

- opravě geometrického a polohového určení nemovitosti, 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  
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Podklady pro tvorbu geometrického plánu 

 

 Závaznými podklady pro zpracování GP jsou údaje SGI a SPI. Dále také 

mapa bývalého pozemkového katastru či jiné grafické znázornění nemovitosti 

spolu s příslušnými údaji z veřejných knih a operátu dřívější pozemkových 

evidencí. Ty se využívají jako podklady pro vyjádření právních vztahů 

k nemovitostem v případě, že nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI nebo pokud 

mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. Jako další podklady lze 

využít zejména ZPMZ, údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a bodech 

PPBP a také údaje o BPEJ v podobě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se znázorněním obvodů a kódů BPEJ v územích, ve kterých 

jsou v katastru nemovitostí evidovány.  

 

 Pro tvorbu GP katastrální úřad přidělí číslo ZPMZ, dle potřeby parcelní 

čísla nových parcel a čísla bodů PPBP v případě, že budou zřizovány. Dále také 

katastrální úřad poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve 

výměnném formátu či ve formě rastrových dat a v případě, že nelze jinak, jsou 

podklady poskytovány ve formě reprografických kopií. 

 

Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 

 Obsah GP je přesně stanoven prostřednictvím vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

(příloha č. 17), čímž je zajištěn stejný způsob tvorby GP pro celou ČR. 

 

 Náležitostmi GP jsou dle [ 9 ]: 

- popisové pole, 

- grafické znázornění, 

- výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

- seznam souřadnic, 

- výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 
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Popisové pole 

 

 Popisové pole se u základních formátů GP umisťuje ve spodní části, 

v případě GP větších formátů v pravém dolním rohu. 

 

 V popisovém poli jsou dle [9] uváděny základní identifikační údaje: 

- účel GP, 

- číslo GP, které se skládá z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek 

vyhotovitele a úplného letopočtu, 

- údaje o vyhotoviteli GP (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo 

obchodní jméno a adresa sídla podnikatele), 

- název okresu, obce a katastrálního území a dále také označení listu 

katastrální mapy (v katastrálních územích, kde je digitální nebo digitalizovaná 

mapa v S-JTSK se místo čísla mapy uvede DKM nebo KMD) 

- způsob, jakým byly označeny lomové body nových hranic v případě, že není 

jednotný, 

- údaje o ověření GP. 

 

Grafické znázornění 

 

 Grafické znázornění vychází z katastrální mapy, případně z jiného 

mapového podkladu. Vyhotovuje se jednobarevně (černě), kdy se rozlišení 

provádí pomocí různých typů čar. Grafické znázornění se vyhotovuje ve vhodném 

měřítku, zaručující čitelnost popisu a zřetelnost kresby. Provádí se v takovém 

rozsahu, aby byla zřejmá návaznost změny na její okolí. Pro grafické znázornění 

se využívají mapové značky dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. (příloha č. 10). Kontrolní 

body nacházející se ve značné vzdálenosti se zobrazují schematicky. Díly parcel 

se označují písmeny malé abecedy. V případě, že se do nové parcely slučuje celá 

dosavadní parcela, označení pomocí malých písmen se nevyužije. Do grafického 

znázornění se dále doplní délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných 

nemovitostí a čísla bodu, které jsou obsaženy v seznamu souřadnic. Jestliže není 

možné délku mezi lomovými body změřit, do kulaté závorky se uvede vzdálenost 
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vypočtená ze souřadnic. Zpravidla se grafické znázornění orientuje k severu, 

v případě, že je tomu jinak, vyznačí se sever šipkou s písmenem „S“.      

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

 Ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí jsou 

obsaženy údaje stanovené tiskopisem ČÚZK. U dosavadního stavu se uvádí 

příslušné údaje dle katastru. U nového stavu se uvádí údaje o druhu a způsobu 

využití pozemku, typu stavby a způsobu jejího využití. Ke všem nově oddělovaným 

parcelám, se v porovnání se stavem evidence právních vztahů, přidělují údaje o 

parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel dle 

evidence právních vztahů. V případě, že se odděluje více dílů z nové parcely, 

které se v novém stavu slučují do jedné parcely, ve výkazu se uvede pouze součet 

jejich výměr. 

  

Seznam souřadnic 

 

 Obsahem seznamu souřadnic jsou čísla a souřadnice kontrolních bodů a 

podrobných bodů nové hranice. Seznam se umisťuje na vhodné volné místo GP 

poblíž grafického znázornění nebo může také tvořit samostatnou část GP.  

 

 Do seznamu souřadnic se dle [ 9 ] uvádějí: 

- čísla a souřadnice příslušných bodů v pořadí Y a X a kód kvality, 

- u nových bodů změny se uvádějí jejich vlastní čísla, u bodů jejichž 

souřadnice jsou známy z předchozích ZPMZ se uvádí jejich úplné nebo 

zkrácené číslo (na prvním místě číslo ZPMZ oddělené od vlastního čísla 

bodu pomlčkou) 

- nejsou-li souřadnice bodů v S-JTSK, lze je uvést v místním souřadnicovém 

systému, kdy se druh systému uvede v nadpisu „Seznam souřadnic“, 

- do poznámky je možné uvést způsob stabilizace bodu, v případě, že není u 

všech bodů stejný. 
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 U bodů jejichž souřadnice mají kód charakteristiky kvality vyšší jak 3 se ve 

sloupci „Souřadnice určené měřením“ uvádí také souřadnice polohy v případě, že 

se liší od souřadnic obrazu. 

 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

 Obsah údajů o BPEJ k parcelám nového stavu je tvořen parcelním číslem 

zemědělského pozemku v novém stavu dle katastru (případně dle zjednodušené 

evidence), kódem BPEJ a výměrou dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. 

 

 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu je dle [9] vyhotovován 

v územích, ve kterých katastr tyto údaj eviduje a dále také v případech, kdy údaje 

o BPEJ nejsou v dosavadním katastru evidovány, ale z podkladů uložených u 

katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. 

 

Ověření a potvrzení GP katastrálním úřadem 

 

 Každý GP musí být ověřen. Ověření může provést pouze úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr. Ten otiskem kulatého razítka a svým podpisem 

odpovídá za to, že GP byl vyhotoven na základě platných právních předpisů. 

Odpovědnost ověřovatele není časově omezena. Ověření je dle [9] ověřovatelem 

vyznačeno v příslušné části popisového pole GP.  

 

 Úřední oprávnění uděluje ČÚZK fyzickým osobám, dle zákona č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, na základě jejich 

písemné žádosti v případě, že jde o fyzické osoby bezúhonné a plně způsobilé 

k právním úkonům, které mají dokončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického 

směru (alespoň magisterského studijního programu), po jehož dokončení vykonaly 

minimálně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech a úspěšně složily 

zkoušku odborné způsobilosti. 

 

 Každý GP musí být také potvrzen příslušným katastrálním úřadem, který 

před potvrzením kontroluje správnost a úplnost GP, zda souhlasí číslování parcel 
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a také jestli ověřovatel opravdu vlastní úřední oprávnění, atd. O potvrzení GP 

žádá ověřovatel písemně na tiskopisu ČÚZK. K žádosti o potvrzení se přikládají 

zpravidla nejméně tři stejnopisy GP a ZPMZ. Jeden stejnopis GP a ZPMZ se 

zanechá katastrálnímu úřadu a ostatní stejnopisy se vrací ověřovateli. Potvrzení 

se umisťuje do příslušné části popisového pole všech stejnopisů GP a obsahuje 

jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance katastrálního úřadu, datum, 

číslo řízení a otisk kulatého razítka příslušného katastrálního úřadu se státním 

znakem. 

 

 GP je katastrálním úřadem potvrzen, pokud v něm nebyla nalezena žádná 

vada. V opačném případě je spolu se ZPMZ navrácen ověřovateli s písemným 

odůvodněním. Pokud je GP ověřen úředně oprávněnou osobou a potvrzen 

příslušným katastrálním úřadem, nesmí v něm být prováděny žádné úpravy ani 

doplnění, jinak musí být dle [8] vyhotoven nový GP. 

 

3.2.4. Záznam podrobného měření změn 

 

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) slouží dle [9] jako podklad pro: 

- opravu chyby v katastru katastrálním úřadem, 

- tvorbu GP, 

- zápis změn údajů, které jsou vedeny v SGI a SPI, a jsou spojeny se 

zaměřováním v terénu, ale nemění hranice pozemku ani obvod budovy či 

vodního díla. 

 

 ZPMZ vytvořený pro více vzájemně souvisejících změn lze v případě 

potřeby použít jako podklad pro vytvoření několika GP. 

 

 Ověření ZPMZ se umisťuje do pravého dolního rohu poslední strany jeho 

částí. 
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Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

 

 Náležitostmi ZPMZ jsou dle [ 9 ] : 

- popisové pole, 

- náčrt, 

- zápisník, 

- protokol o výpočtech, 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

- návrh zobrazení změny, 

- údaje o seznámení vlastníků s vyznačením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic, které se zpravidla umisťují pod popisové pole. 

 

Popisové pole 

 

 Náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem ČÚZK. Číslování 

ZPMZ se provádí v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 

až 9999. 

 

Náčrt 

 

 Obsah náčrtu ZPMZ je dle [9] tvořen: 

- zobrazením bodů geometrického základu,  

- rámem s označením listů katastrální mapy (v případě, že je náčrt dělen, jen u 

analogových map), 

- zobrazením dosavadního a nového stavu, 

- způsobem označení lomových bodů hranice,  

- čísly bodů a parcelními čísly, 

- označením dílů, 

- mapovými značkami druhu pozemků a značkami budov dle vyhlášky č. 

26/2007 Sb. (příloha č. 10), 

- ohrazením a oplocením, 

- oměrnými a jejich kontrolními mírami, 

- zobrazením dosavadního a nového stavu parcel zjednodušené evidence. 
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 Náčrt se vyhotovuje ve vhodném měřítku tak, aby všechny údaje na něm 

byly zřetelné. V případě, že v daném měřítku nelze některou část změny zobrazit, 

umístí se na okraji náčrtu její detail ve větším měřítku, kdy se vzájemné souvislosti 

mezi náčrtem a detailem vyznačí pomocí písmen velké abecedy. Vzdálené body 

mohou být znázorněny schematicky. Významnější obsah náčrtu může být 

zvýrazněn (např. vyšrafováním budov, atd.), čímž ale nesmí být zhoršena čitelnost 

či reprodukovatelnost náčrtu. Základním formátem náčrtu ZPMZ je formát A4. Je-li 

formát větší, skládá se do uvedeného formátu A4. 

 

Zápisník měření 

 

 Obsah zápisníku měření je dle [9] tvořen: 

- čísly bodů geometrického základu, kontrolních, identických a nových 

podrobných bodů, a měřenými hodnotami, které určují jejich polohu, 

- zaměřenými daty, které slouží pro ověření polohy bodů geometrického 

základu a identických bodů, 

- dalšími měřenými kontrolními údaji, 

- dle potřeby doplňujícím popisem bodů. 

 

 V případě použití technologie GNSS je zápisník měření nahrazen 

výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu dle vyhlášky č. 

31/1995 Sb., provedení zákona o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů 

(příloha č. 9). 

 

Protokol o výpočtech 

 

 Podle druhu změny protokol o výpočtech obsahuje dle [9]: 

- výpis souřadnic bodů geometrického základu a dalších bodů polohopisu 

katastrální mapy, které byly využity pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr, 

- údaje o použitých metodách, na základě kterých byly vypočteny souřadnice 

nových podrobných bodů a porovnání dosažených výsledků s mezními 

hodnotami, 
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- vytyčovací prvky, případně seznam souřadnic bodů, které byly vypočteny 

transformací z vytyčovacích prvků, spolu s jejich kódy kvality, 

- výpočty týkající se napojení a přiřazení změny a číselný výpočet výměr, 

- seznam souřadnic nových podrobných bodů, 

- datum, jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpočtu. 

 

Seznam souřadnic 

 

 Obsah seznamu souřadnic nově určených podrobných bodů dle [9] tvoří: 

- úplné číslo bodu,  

- souřadnice obrazu a polohy (v pořadí Y, X), 

- kód kvality uváděný u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

- v případě potřeby poznámka. 

 

 Souřadnice obrazu a kód kvality se neuvádí u pomocných bodů a dalších 

bodů zaměřených v terénu, které v novém stavu nebudou podrobnými ody 

polohopisu katastrální mapy. 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

 Obsah záznamu výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) tvoří dle [9]: 

- číslo GP nebo ZPMZ (v případě, že se GP nevyhotovuje) a označení listu 

katastrální mapy, 

- sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin, spolu s jejich vyrovnáním 

a kódem způsobu výpočtu, 

- v případě potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence spolu 

s uvedením druhu dřívější pozemkové evidence, 

- případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin, kde se také 

uvádí jeho velikost a příčiny, 

- datum, jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpočtu. 
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Návrh zobrazení změny 

 

 Návrh zobrazení změny má vždy podobu elektronickou. Je tvořen 

změnovými daty ve výměnném formátu. K bodům změny se zpravidla uvádí 

souřadnice polohy (určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami) a 

souřadnicemi obrazu (slouží k zobrazení bodu v KM). Ty se od sebe v případě 

přizpůsobení změny v mapě mohou odlišovat (u KM v S-JTSK do hodnoty dané 

mezní souřadnicovou chybou). V návrhu zobrazení změny se uvádí i identické 

body se souřadnicemi polohy a obrazu, které byly využity pro přiřazení změny dle 

identických prvků. V prostorech s analogovou mapou se uvádí souřadnice obrazu 

shodně se souřadnicemi polohy, z důvodů zobrazení změny v orientační mapě 

mohou být uvedeny souřadnice odlišné. Návrh zobrazení změny se v prostorech 

s analogovou mapou vyhotovuje i v analogové podobě na nesrážlivé, bezbarvé a 

průsvitné podložce.  

 

 Pro přiřazení změny se zpravidla používá shodnostní případně afinní 

transformace na identické body. 

 

3.2.5. Geometrický základ podrobného měření geometrického plánu 

 

 Geometrickým základem mohou dle [9] být: 

- body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body a při 

využití technologie GNSS i body referenční sítě permanentních stanic, 

- identické body, což jsou dané body polohopisu KM, které jsou totožné 

s jednoznačně identifikovatelnými body v terénu. 

 

 Ve stanovených prostorech, kterými jsou prostory, kde je povinnost měřit a 

výsledky zeměměřických činností zpracovávat v S-JTSK. Tyto prostory zveřejňuje 

příslušný katastrální úřad a ČÚZK způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Ve 

stanovených prostorech se dle [12] podrobné měření připojí na: 

- body polohového bodového pole, 

- výjimečně na identické body v případě, kdy byly body polohového bodového 

pole např. zničeny. 
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 V ostatních prostorech, což jsou prostory, kde není povinnost měřit a 

výsledky zeměměřických činností zpracovávat v S – JTSK, lze dle [12] podrobné 

měření připojit na: 

- identické body, 

- body polohového bodového pole a současně identické body, 

- zcela výjimečně body polohového bodového pole bez připojení na identické 

body. 

 

 Pro připojení změny na identické body se vychází z toho, že zaměřené 

podrobné body musí být uvnitř kružnice, jejíž střed se nachází v polovině spojnice 

navzájem nejvzdálenějších identických bodů. Poloměr kružnice je roven ¾ délky 

takové spojnice, podrobněji. Změna musí být připojena nejméně na tři identické 

prvky v jejím nejbližším okolí, podrobněji v [9]. 

 

 Jako identické body se dle [9] volí: 

- trvale označené původní lomové body na hranicích katastrálních území, 

- trvale označené původní lomové body na hranicích pozemků (přednostně na 

styku tří nebo více hranic pozemků), 

- lomové body na obvodu budov a dále také body na jiných trvalých 

předmětech, které jsou obsahem KM a lze – li u nich předpokládat, že jejich 

původní poloha nebyla změněna, 

- styk hranic tří nebo víc pozemků, který není označen trvalým způsobem, 

jehož poloha je v terénu zřetelná a určená, 

- výjimečně lze využít průsečík spojnice dvou identických bodů s hranicí 

pozemků, která je v terénu zřetelná a určená, nebo identickou linií hranice, 

která je v terénu zřetelná a určená. 

 

 Body polohového bodového pole se ověřují pomocí příslušných 

geodetických údajů nebo také z výsledků měření. Ověření identických bodů se 

provede novým polárním zaměřením nebo také zaměřením vzdálenosti bodu od 

minimálně dvou jiných bodů, které lze považovat za identické, nebo změřením 

vzdálenosti od bodu polohového bodového pole. 
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 Výsledky ověření se poté dle [9] porovnají s příslušnými mírami 

v dokumentovaných výsledcích jeho původního určení nebo v katastrální mapě. 

V případě potřeby lze využít také výsledků dřívějších měření, je-li jejich soulad se 

skutečným stavem ověřen zaměřením v terénu. Poloha lomových bodů změny je 

jednoznačně určena měřením a ověřena oměrnými nebo kontrolními mírami. 

V případě, že není možné oměrné nebo jiné kontrolní míry díky překážce změřit 

přímo, zaměří se nepřímo nebo se poloha lomového bodu změny určí nezávisle 

dalším měřením. 

 

3.2.6. Výpočetní práce 

 

 Poloha podrobných bodů se určuje z bodů geometrického základu a dále 

také z podrobných bodů, které byly určeny v předchozích ZPMZ. Souřadnice 

jednotlivých se uvádějí na dvě desetinná místa. V případě, že je na dalším 

neuváděném desetinném místě číslo 5 a výše, zaokrouhluje se nahoru.  

 

 Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určují: 

- ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK (s kódem kvality 3 nebo 4), dále také 

ze souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých 

hranicích (bez ohledu na kód kvality → označí se kódem 2, 

- z přímo naměřených měr nebo ze souřadnic určených v místním 

souřadnicovém systému → označí se kódem 1, 

- ze souřadnic lomových bodů, kdy alespoň jeden lomový bod, který není 

vloženým bodem na přímé hranici, má kód kvality 5 až 8 → označí se kódem 

0, 

- graficky → označí se kódem 0. 

 

 Pro zaokrouhlení platí stejné zásady jako u souřadnic bodů. Parcelním 

číslem nelze označit výměra menší jak 0,50 m². 
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3.2.7. Charakteristiky a kritéria přesnosti 

 

 Pro přesnost podrobného měření a určování výměr parcel a jejich dílů jsou 

stanoveny charakteristiky a kritéria, které musí být dodrženy. Charakteristiky a 

kritéria přesnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, 

ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 13 a č. 14). 

 

Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a souřadnic 

podrobných bodů 

 

 Charakteristikou přesnosti při určování souřadnic (x, y) podrobných bodů 

je střední souřadnicová chyba xym . Souřadnice těchto bodů se tedy určují 

s přesností danou základní střední souřadnicovou chybou mmxy 14,0 . 

 Střední chybu délky dm  charakterizuje relativní přesnost určování 

souřadnic dvou bodů. Přesnost délek je dána základní střední chybou délky dm , 

pro kterou platí vztah 

 

  














20

12

d

d
kmd , kde  (1)

  

d  je větší z posuzovaných délek v metrech a k  se stanoví jako 2  násobek 

základní střední souřadnicové chyby určené dle kódu kvality bodu s nižší 

přesností.  

 

 Dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby xym  se určí mezní 

souřadnicová odchylka xyu . Mezní rozdíl délky du  se určí dvojnásobkem základní 

střední chyby délky dm . Mezní polohová chyba pu  se poté určí pomocí vztahu 

 

                                                      xyp uu  2  .  (2) 

 

 Při posuzování dosažené přesnosti nově určovaných bodů nebo 

ověřování stávajících bodů se využívá oměrných měr nebo kontrolního měření 
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délek přímých spojnic jiných dvojic bodů a jejich porovnání s délkami, které byly 

určeny ze souřadnic, nebo se využívá nezávislého kontrolního určení souřadnic 

bodů a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi.  

 

 Kód kvality u bodů, jejichž souřadnice byly určeny prostřednictvím 

geodetických či fotogrammetrických metod, se určuje na základě hodnoty 

výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové 

chybě xym  (viz tab. 1). 

 

Tab. 1: Kódy kvality podrobných bodů 
 

Kód 

kvality 

Základní střední 

souřadnicová chyba 

xym  

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

 

Zásady a kritéria určování výměr 

 

 V digitální či digitalizované mapě se výměra určuje jedním výpočtem. Jako 

kontrola výpočtu se provede porovnání s výměrou celé parcely. Po ukončení 

uceleného výpočtu výměr se porovnávají výměry dosavadního a nového stavu, 

kdy rozdíl obou hodnot by měl být nulový nebo by se měl shodovat s vykazovanou 

opravou výměry nebo změnou.  

 

 Početní odchylka, která je dána rozdílem dosavadní a nově vypočtené 

výměry skupin, nesmí být větší jak mezní odchylka (viz tab. 2). Početní odchylka 

se rozděluje úměrně velikosti jednotlivých vypočtených výměr parcel a dílů ve 

skupině.  
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Tab. 2: Mezní odchylky v digitální a v digitalizované mapě 

Kód kvality u nejméně přesně 

určeného lomového bodu na  

hranici parcely 

Mezní odchylka v m² 

3 2 

4 44,0  P  

5 122,1  P  

6 33,0  P  

7 88,0  P  

8 200,2  P  
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3.3. Teoretické základy a souvislosti pro zaměření a dokumentaci 

skutečného stavu provedení stavby  

 

3.3.1. Mapa 

 

 Mapa je dle [14] základní a nejčastější výsledek kartografických prací. „ 

Mapa je zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických 

těles a jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů 

(kartografickým zobrazením), ukazující v závislosti na daném účelu polohu, stav a 

vztahy přírodních, sociálně – ekonomických a technických objektů a jevů, které 

jsou vyjádřeny vizuálně znakovým systémem. “  

 

Druhy map 

 

 Mapy lze klasifikovat dle celé řady různých kritérií. Pro technické využití 

má však dle [15] největší význam rozdělení map podle měřítka, formy vyjádření 

skutečnosti, původu a obsahu. 

 

Rozdělení map dle měřítka: 

- velká měřítka 1 : 200 – 1 : 5 000, 

- střední měřítka 1 : 10 000 – 1 : 200 000, 

- malá měřítka 1 : 200 000 a menší. 

 

Rozdělení map dle formy vyjádření skutečnosti: 

- analogové (kreslené, tištěné), 

- obrazové (letecké, družicové snímky), 

- reliéfní (plastické) – vyjádřen výškový reliéf, 

- tyflomapy – pro nevidomé, 

- digitální (na digitálních záznamech). 
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Rozdělení map dle původu: 

- mapy původní (zpracované z dat, které byly získány přímým měřením 

v terénu), 

- mapy odvozené (na podkladě map původních i map již odvozených), 

- mapy částečně odvozené (kombinace z výše uvedených způsobů). 

 

Další dělení map uvedeno v [14].  

 

3.3.2. Účelové mapy pro výstavbu 

 

 Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek (1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1 

000, 1 : 2 000, 1 : 5 000), jejichž obsah je nadstandardní. Obsahují speciální 

informace, které závisí na účelu, pro který byly tyto mapy vyhotoveny. Účelem 

mapy je ovlivněna také volba třídy přesnosti (viz tab. 3) a měřítka. Tyto mapy se 

dle [14] využívají zejména pro projektové, provozní a dokumentační účely. 

 

 Účelové mapy jsou určeny k podrobné lokalizaci jevů a objektů na 

povrchu, pod i nad povrchem země. Nejčastěji jsou vyhotovovány na základě 

přímého měření a zobrazování, případně přepracováním či odvozením ze 

stávajících map. 

 

 Účelové mapy se dělí na: 

- mapy základního významu:  -  technická mapa města, 

  -  základní mapa letiště, 

  -  základní mapa dálnice, 

  -  jednotná železniční mapa, 

- mapy podzemních prostor (s výjimkou důlních map), 

- mapy ostatní (mapy skutečného provedení staveb, mapy pro pozemkové 

úpravy, mapy lesnické, mapy vodohospodářské, atd.). 

 

 Výsledek tvorby i údržby map může mít grafickou, číselnou (i seznam 

souřadnic jednotlivých podrobných bodů polohopisu, v případě potřeby i seznam 

souřadnic a výšek podrobných výškopisných bodů) nebo digitální podobu. 
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 Obsah map je tvořen polohopisem, popisem a případně i výškopisem. 

Účelové mapy mohou být vyhotovovány v libovolných rozměrech a v obecném 

kladu mapových listů. Součástí dokumentace map je dle [16] i technická zpráva. 

 

 Účelové mapy se vyhotovují buď v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 

výškovém systému Bpv, nebo je lze vyhotovit i v jiných souřadnicových a 

výškových systémech, což se vyznačí na všech výsledcích a dokumentaci map. 

 

3.3.3. Charakteristiky a kritéria přesnosti 

 

 Mapy jsou vytvářeny v 1. až 5. třídě přesnosti (viz tab. 3), kdy výškopis 

může být vyhotoven v jiné třídě přesnosti než polohopis.  

 

 Charakteristikou přesnosti pro určení souřadnic X a Y podrobných bodů 

polohopisu je základní střední souřadnicová chyba xym  , pro kterou platí vztah 

 

  
 225,0 yxxy mmm  , (3) 

 

kde xm  a ym  jsou základní střední chyby určení souřadnic X a Y. U dvojice 

podrobných bodů téže třídy přesnosti je charakteristikou relativní přesnosti 

základní střední chyba dm  délky d (přímé spojnice bodů této dvojice), která byla 

určena z jejich souřadnic. V územích, kde se realizuje tvorba nebo údržba mapy 

jedné třídy přesnosti musí být souřadnice jednotlivých podrobných bodů určeny 

tak, aby: 

- xym  nepřesáhla kritérium xyu  (viz tab. 3), 

-  dm  nepřesáhla kritérium du , které bylo určeno pro každou délku d ze vztahu 

 

  
 .

20

12
5,1 mu
d

d
u xyd






 (4) 
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 Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je 

dle [16] základní střední chyba Hm , kdy Hm  nesmí překročit kritérium Hu  a u bodů 

nacházejících se na nezpevněném povrchu Hu3 . 

 

Tab. 3: Kritéria přesnosti 

Třída 

přesnosti 

xyu  
Hu  u  

[m] [m] [m] 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

 

3.3.4. Kresba a značky 

 

 Předměty měření se zaměřují a zobrazují jako jejich svislé průměty na 

referenční plochu používaného souřadnicového systému a vyznačují se mapovými 

značkami dle [17]. Předměty, pro které je stanovena mapová značka, jejichž 

rozměry dovolují zřetelné zobrazení na mapě, se zobrazují obrysovou čarou. 

V případě, že není dostatečně zřetelný druh předmětu již z kresby nebo popisu, 

vyznačí se značka i uvnitř obrysu příslušného předmětu. Při větších rozměrech 

značky než je plocha obrysu předmětu, se umístí značka nad obrysem. Předměty 

velmi malých rozměrů se vyznačí pouze značkou. 

 

 V případě nahromadění většího množství předmětů měření, jejichž 

zobrazení na mapě by nemohlo být jasně vyjádřeno, zobrazují se předměty 

důležitější, kdy přednost mají body bodových polí a stavební objekty. 

 

 V mapách, náčrtech, případně i ve výkresech se dle [17] zobrazují: 

- body bodových polí a ostatní body, 

- hranice, 

- druhy pozemků a způsob užívání, 

- stavební objekty, 
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- dopravní síť a dopravní zařízení, 

- potrubní a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty, 

- hornická a těžební zařízení, stavební sondáž, 

- vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení, 

- výškopis. 

 

3.3.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

 Celkový obsah dokumentace skutečného provedení stavby je uveden ve 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(příloha č. 3). 

 

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se 

vyhotovuje v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, ve 2. a 3. 

třídě přesnosti (výjimečně i ve 4. třídě přesnosti). Pro tuto dokumentaci se volí 

měřítko (1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000) tak, aby byla zaručena 

čitelnost a přehlednost mapy. Výsledkem je vícebarevná mapa v kladu mapových 

listů KM. Geodetická část dokumentace musí být dle [14] zpracována takovým 

způsobem, aby ji bylo možné využít pro kolaudační řízení a uvedení stavby do 

provozu.   

 

 Zaměření skutečného provedení stavby se dle [1] využívá pro: 

- vyhotovení GP na novou stavbu či reálné rozdělení nemovitosti, 

- kolaudační řízení, 

- zobrazení staveb tvořících obsah základních státních mapových děl, 

- tvorbu informačních systémů orgánů územní samosprávy. 

 

Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby    

 

 Obsah je dle [1] tvořen: 

- číselným a grafickým vyjádřením výsledků určení skutečné polohy, výšky a 

tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení i technického 

vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 
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- polohopisem s výškopisnými údaji spolu se zobrazením všech nových 

objektů, zařízení a bodů vytyčovací sítě, 

- měřickými náčrty (s číselnými údaji), seznamem souřadnic a výškami bodů 

bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů, 

- technickou zprávou. 

 

Polohopis 

 

 Polohopisný podklad vychází dle [14] z KM a je dále doplněn o tematickou 

složku.  

 

 Předmětem polohopisu jsou veškeré stavební objekty obsažené 

v projektové dokumentaci, garáže, telefonní budky, čekárny městských a jiných 

dopravních prostředků, atd. Dále také dopravní zařízení a objekty (vozovka, 

chodníky, značky, podchody, nadjezdy, apod.), vodstvo a vodohospodářské 

objekty (nádrže, jezy, náhony, studny, fontány, apod.), městská zeleň (všechny 

cesty se zpevněným povrchem, jednotlivé stromy, apod.), ploty, zdi, atd.  

 

 U podzemních vedení je zobrazován průmět osy vedení na zemský 

povrch a také jsou zobrazována viditelná zařízení podzemních potrubních vedení 

(kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody a ostatní potrubí), kabelových vedení 

(elektrická vedení VVN, VN, NN a sdělovací vedení) a společných podzemních 

vedení (kolektory, kabelové a potrubní kanály, tvárnicové tratě). 

 

Výškopis 

 

 Výškopis lze podle [14] vyznačit pomocí vrstevnic, kótováním a 

technickými šrafami. Součástí výškopisu jsou také nadmořské výšky bodů 

bodových polí, výšky stanovených bodů předmětů polohopisu, apod.  

 

 

 



Bc. Kateřina Robová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra 

  
2011  35 

Popis 

 

 Uvnitř mapového rámu je dle [14] popis tvořen orientačními a popisnými 

čísly domů, technickými parametry jednotlivých druhů vedení (ve stejné barvě jako 

vedení), názvy a způsobem využití budov.  

 

 Vně mapového rámu je popis shodný s popisem KM, kdy se doplňuje 

výškový systém a stav obsahu inženýrských sítí a výškopisu.  

 

 Součástí popisu je také geografické a pomístní názvosloví. 
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4. VLASTNÍ GEODETICKÁ ČINNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

OBCHODNÍHO CENTRA 

  

 Geodetické práce při výstavbě obchodního centra zahrnovaly vytyčení 

stavby, inženýrských sítí, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy 

v katastru nemovitostí, zaměření a tvorbu dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

 

Přípravné práce 

 

 K přípravným pracím, které předcházejí samotnému vytyčování a 

zaměřování, patří získání patřičných podkladů od projektanta a od příslušného 

katastrálního pracoviště. Další významnou součástí je také rekognoskace terénu, 

volba měřických metod a dále volba měřických pomůcek a přístrojů, které musí být 

připraveny pro využití v terénu.  

 

Město Hranice na Moravě a umístění obchodního centra 

 

 Město Hranice se nachází v Olomouckém kraji, okrese Přerov. Od 

okresního města je vzdáleno přibližně 25 km.  

 

 Hranice patří k městům s velmi zajímavým přírodním prostředím. Město se 

rozprostírá převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v prostoru Moravské brány, 

v části nazývané Bečevská brána, jejíž výškové členění je od 205 m. n. m. až do 

366 m. n. m. Zeměpisná šířka města Hranice je 49° 32' 59'' a zeměpisná délka je 

17° 44' 05''. 

 

 Město Hranice je dle [24] také významným dopravním (silničním i 

železničním) uzlem na hlavním tahu Přerov – Ostrava, s odbočkou na Valašské 

Meziříčí, Beskydy, Vsetín a Slovensko. 

 

 Katastrální území Hranice je označeno číselným kódem 647683 a jeho 

výměra je 49,79 km2. Je zde využívána digitální katastrální mapa, která vznikla na 

základě přepracování měřických náčrtů z roku 1944, doplněných geometrickými 



Bc. Kateřina Robová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra 

  
2011  37 

plány. V katastrálním území Hranice je povinnost měřit a výsledky zpracovávat 

v souřadnicovém systému S- JTSK. 

 

 Stavba obchodního centra byla umístěna do městské části označované 

jako Hranice 1 – město, na ulici Družstevní, v blízkosti hlavního silničního tahu R 

47 Přerov – Ostrava (viz obr. 1), kde v posledních letech vyrostla nákupní zóna. 

Výstavba obchodního centra proběhla v lokalitě parcely č. 1003/1.  

 

 

Obr. 1. Lokalizace obchodního centra 

 

Rekognoskace terénu 

 

 Rekognoskací resp. obhlídkou terénu byl zjišťován stav skutečností 

v místě, kde měly probíhat měřické práce. Obhlídkou byl tedy zjišťován stav 

týkající se bodů bodových polí, viditelnosti, apod. Na základě rekognoskace terénu 

byly stanoveny body bodového pole, které byly využity pro vytyčovací a měřické 

práce. Těmito body byly: 

- trigonometrický bod č. 3508 – 37 – věž kostela (viz příloha č. 2), 

- zhušťovací bod č. 3508 – 240 (viz příloha č. 2), 

- bod č. 3049 – 1, 

- bod č. 3049 – 2. 
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 Body č. 3049 – 1 a č. 3049 – 2, kde 3049 je číslo ZPMZ, jsou známé 

z dřívějšího geometrického určení, z dokumentace skutečného provedení stavby. 

Jedná se o rohy obchodního domu Kaufland, které byly určeny s kódem kvality 3. 

Zhušťovací bod č. 93508 – 241 nebyl pro orientaci využit z důvodu špatné 

viditelnosti.  

 

Získání podkladů 

 

 Za účelem vytyčení stavby a inženýrských sítí byl od projektanta získán 

podklad v digitální formě. Jednalo se o výkres formátu *.dgn (program 

Microstation). Z podkladu byly získány souřadnice pro vytyčení a na jeho základě 

byly vyhotoveny vytyčovací výkresy.   

 

 Dalšími podklady, které bylo nutné získat za účelem vyhotovení GP, byly 

podklady z katastrálního pracoviště v Hranicích na Moravě, okrese Přerov, které 

byly získány v digitální podobě, ve formě souboru *.vfk. Katastrálním pracovištěm 

bylo dále přiděleno číslo ZPMZ 3637 a číslo nové stavební parcely 5932. 

 

 Pro tvorbu dokumentace skutečného stavu provedení stavby byla využita 

situace z výkresu dodaného projektantem. 

 

 Informace o bodech bodového pole byly získány na internetových 

stránkách ČÚZK [19].  

 

Použité měřické přístroje a pomůcky 

 

 Pro vytyčovací a měřické práce byly použity tyto měřické přístroje a 

pomůcky: 

- elektronická totální stanice Topcon GTS – 105N, 

- stativ, 

- teleskopická trasírka (výtyčka) s odrazným hranolem, 

- pásmo, 

- 4 m teleskopická hliníková nivelační lať s mm dělením, 

- kladivo, železné roxory, hřeby, reflexní sprej. 
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Elektronická totální stanice Topcon GTS – 105N 

 

 Přístroje řady GTS 105N (viz obr. 2) jsou díky svým technickým 

parametrům (viz příloha č. 1) vhodné pro vytyčování hranic pozemků, sběr dat pro 

polohové informační systémy, tachymetrické snímky, vytyčování budov, apod. 

 

 Do interní paměti přístrojů této řady lze ukládat až 2 400 měřených nebo 

souřadnicových bodů. 

 

 

Obr. 2. Topcon GTS – 105N 

 

 Pomocí těchto přístrojů lze provádět délková měření v rozsahu 2 300 m na 

jeden hranol, kdy zůstává zachována přesnost ± (2 mm + 2 ppm). Samotné 

délkové měření s vysokorychlostní aktualizací dat trvá 1,2 s.  

 

 Výhodou těchto přístrojů je dle [24] vysoká odolnost vůči jakýmkoliv 

vlhkým povětrnostním podmínkám.  
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Využité programové vybavení 

 

 Pro vyrovnání vytyčovací sítě byl využit program Groma 8. Všechny 

ostatní výpočetní práce byly provedeny v programu Geus 15.0. Ke grafickému 

vyjádření byl využit program Autocad 2008. 

 

 Pro zpracování textu a tabulek byl používán textový procesor Microsoft 

Word 2007 a tabulkový procesor Microsoft Excel 2007. 

 

Groma 8 

 

 Groma je program, který je využíván ke geodetickým výpočtům. Umožňuje 

řešení všech základních geodetických úloh. Jeho obsah je navíc doplněn 

jednoduchou grafikou a možností digitalizace rastrových dat. Tento program umí 

dále zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i 

jednotlivými výpočty. Program Groma umožňuje vedení rozsáhlých seznamů 

souřadnic. Další podrobnosti uvedeny v [21]. 

 

Geus 15. 0 

 

 Jedná se o programový systém, který je dle [20] určen pro geodetické 

výpočty s možností malého CAD za účelem tvorby map velkých měřítek se 

specializací na práce v katastru nemovitostí.  

 

 Výpočetní část programu obsahuje všechny základní výpočty pro 

zpracování GP a výpočty základních typů polygonových pořadů. Veškeré výpočty 

jsou dokumentovány prostřednictvím výpočetního protokolu. Všechny body 

dotčené výpočtem jsou ihned zaznamenávány do grafické části programu. 

 

 Grafická část je tvořena malým CAD systémem. Největší výhodou je 

specializace na tvorbu map od úplného základu. Velikost výkresu je omezena 

pouze dostupnou pamětí a samotnou výkonností počítače. 
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Autocad 2008 

 

 Autocad je CAD program, který je produktem firmy Autodesk. Jeho 

formáty souborů *.dwg a *.dxf tvoří standard při výměně CADovských dat.  

 

 Program je využíván v celé řadě aplikací. Zahrnuje oblasti strojírenství, 

stavebnictví, architekturu a mapování, ale i obory geodézie a GIS, chemie, aj. 

Existuje v mnoha lokalizovaných verzích, podrobněji v [22]. 

 

Microsoft Word 2007 

 

 Jedná se o textový procesor firmy Microsoft. Microsoft Word umožňuje dle 

[23] kromě zpracování textu také vkládat obrázky, tabulky a grafy. Lze v něm také 

vytvářet jednoduché grafické útvary. 

 

Microsoft Excel 2007 

 

 Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft. Jedná se o 

program, který dle [23] slouží pro zpracování tabulky informací, kdy v jednotlivých 

buňkách mohou být ukládány data či vzorce využívající tyto data. V tomto 

programu lze také vytvářet grafy aj.  
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4.1. Vytyčení stavby 

 

 V předstihu, ještě před zahájením stavebních prací, byla vybudována 

vytyčovací síť. Body vytyčovací sítě byly poté využity pro jednotlivá vytyčení. 

 

 Na základě objednávky byly veškeré vytyčovací práce, včetně vytyčení 

inženýrských sítí, provedeny polohově, bez výšek. Výškové osazení stavebního 

objektu bylo řešeno jednotlivými stavebními firmami.  

 

 Vytyčovací práce zahrnovaly vytyčení obvodu budovy a opěrných zdí, 

vytyčení os pilot a odsazených os o 2 m. Následně bylo provedeno zaměření 

skutečného stavu provedení polohopisu betonových kalichů. Vytyčovací práce 

pokračovaly vytyčením odsazených os o 50 cm a vytyčením jednotlivých 

inženýrských sítí dle objednávky, kdy se jednalo o dešťovou kanalizaci, 

splaškovou kanalizaci, přípojky plynu, přípojku vody a veřejné osvětlení (VO). 

Přesnost vytyčení byla stanovena stavebním dozorem. Pro vytyčení obvodu 

budovy, opěrných zdí, os pilot, odsazených os o 2 m a odsazených os o 50 cm 

byla požadována přesnost ± 3.5 cm. Pro vytyčení inženýrských sítí byla stanovena 

přesnost vytyčení na ± 14 cm.     

 

 Před zahájením samotného vytyčování byly z dodaného projektu zjištěny 

souřadnice vytyčovaných bodů, byly vypočteny vytyčovací prvky a byly 

zpracovány vytyčovací výkresy, na jejichž základě bylo vytyčení zrealizováno. 

 

 Po dokončení každého vytyčení byla provedena kontrola vytyčení a dále 

bylo také provedeno kontrolní zaměření všech vytyčených bodů. Poté byl 

zhotoven vytyčovací protokol a ten byl předán. 

 

4.1.1. Vybudování vytyčovací sítě 

 

 Vytyčovací síť (viz obr. 3) byla určena pomocí metody rajónu. Úhly byly 

zaměřeny v jedné skupině a spolu s délkami byly zapisovány do zápisníku. Délky 

byly měřeny dvakrát. 
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 Za výchozí bod byl zvolen zhušťovací bod č. 3508 – 240, na němž byl 

postaven a urovnán stroj. Jako orientační bod byl zvolen trigonometrický bod č. 

3508 – 37, zaměřený úhlově, a bod č. 3409 – 2, který byl zaměřen i s délkou. Poté 

byl vhodně určen rajón č. 4001, který byl dočasně stabilizován dřevěným kolíkem 

s hřebíkem a označen žlutou barvou.  

 

 Stroj byl přemístěn na bod č. 4001, kde byl postaven a urovnán. Za 

účelem orientace byly využity body č. 3508 – 37, č. 3508 – 240, předchozí 

stanovisko, č. 3049 – 1 a bod č. 3049 – 2. Trigonometrický bod č. 3508 – 37 byl 

zaměřen pouze úhlově, ostatní body byly měřeny i s délkou. Z tohoto stanoviska 

byly určeny rajóny č. 4002 a č. 4003, které byly opět dočasně stabilizovány 

dřevěnými kolíky s hřebíky a označeny žlutou barvou. 

 

Obr. 3. Vytyčovací síť 

 

 Po zaměření vytyčovací sítě byl vypočten zápisník a v programu Groma 8 

byl pomocí polární metody proveden výpočet přibližných souřadnic bodů. 
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Následně bylo v tomto programu provedeno vyrovnání sítě, čímž byly získány 

vyrovnané souřadnice bodů vytyčovací sítě, ze kterých byly poté prováděny 

jednotlivé vytyčovací práce (viz příloha č. 5). 

 

 Vytyčovací síť byla průběžně kontrolována prostřednictvím vytyčovacího 

modu přístroje. 

 

4.1.2. Volba vytyčovací metody, získání souřadnic vytyčovaných bodů 

a výpočet vytyčovacích prvků 

 

Pro vytyčovací práce byla zvolena polární vytyčovací metoda. 

 

 Z dodaného projektu, kterým byl výkres ve formátu *.dgn, byly získány 

souřadnice jednotlivých bodů, které měly být v terénu vytýčeny (viz příloha č. 3. 1).  

 

 Na základě těchto souřadnic byl v programu Geus 15. 0 proveden výpočet 

polárních vytyčovacích prvků (viz příloha č. 3. 2). Tyto údaje byly poté nahrány do 

totální stanice. 

  

4.1.3. Rozbory přesnosti 

 

 Na základě výpočtu rozboru přesnosti před měřením (viz příloha č. 4) byla 

ověřena vhodnost volby metody a prostředků pro vytyčení. Dále byla určena 

střední chyba vytyčení a mezní odchylka kontrolního měření. 

 

4.1.4. Tvorba vytyčovacích výkresů 

 

 Vytyčovací výkresy (viz příloha č. 6) byly vyhotoveny na podkladě DKM. 

Výkresy byly zpracovány pro vytyčení budovy, opěrných zdí, os pilot, odsazených 

os o 2 m a odsazených os o 50 cm. Dále byly vyhotoveny VV jednotlivých 

inženýrských sítí, kdy se jednalo o dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, 

přípojky plynu, přípojku vody a veřejné osvětlení. Pro tvorbu VV byly využity 
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mapové značky de ČSN 01 3411. VV byly vyhotoveny pomocí programu Geus 15. 

0 a Autocad 2008. 

 

Vytyčovací výkres pro vytyčení stavby 

 

 Ve VV pro vytyčení stavebního objektu (viz příloha č. 6. 1.) je zobrazeno: 

- vytyčovaný stavební objekt tlustou červenou čarou, 

- body č. 1 – 10 označující vytyčované rohy stavby rovněž červenou barvou, 

- délkové kóty, kterými jsou jednoznačně znázorněny rozměry objektu a jeho 

poloha vůči sousedním parcelám, 

- body vytyčovací sítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky budov a druhu 

pozemku, souřadnicové křížky,  

- seznam souřadnic vytyčovaných bodů v S-JTSK, 

- popisové pole, nad kterým byly umístěny údaje o využitém souřadnicovém 

systému a požadované přesnosti vytyčení, 

- severka. 

 

 Vytyčovací výkres pro vytyčení budovy byl vyhotoven v měřítku 1 : 500 a 

vytištěn na papír formátu A3.  

 

Vytyčovací výkres pro vytyčení opěrných zdí 

 

 Vytyčovací výkres (VV) pro vytyčení opěrných zdí (viz příloha č. 6. 2) byl 

vyhotoven v měřítku 1 : 200 a byl vytištěn na papír formátu A3. Jeho obsah tvoří: 

- vytyčované opěrné zdi, které byly zvýrazněny tlustou čarou červené barvy, 

- body č. 1 – 20 označující vytyčované body opěrných zdí znázorněné 

červenou barvou, 

- délkové kóty určující rozměry opěrných zdí a jejich polohu vůči sousedním 

parcelám, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, souřadnicové křížky, 

- seznam souřadnic vytyčovaných bodů č. 1 – 20 v S-JTSK, 
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- popisové pole a nad ním údaje týkající se požadované přesnosti vytyčení a 

využitého souřadnicového systému, 

- severka. 

 

 Body vytyčovací sítě nebyly v tomto VV zobrazeny na základě využitého 

měřítka, které bylo zvoleno z důvodu zajištění zřetelnosti a čitelnosti výkresu.  

 

Vytyčovací výkres pro vytyčení os pilot 

 

 Pro osy pilot byl vyhotoven VV podrobného vytyčení (viz příloha č. 6. 3) 

v měřítku 1 : 200. Výkres byl vytištěn na papír formátu A1. Ve VV bylo zobrazeno: 

- vytyčovaný stavební objekt červenou tlustou čarou, 

- osy pilot vyznačené tlustou čarou modré barvy, 

- body č. 1 – 37 označující jednotlivé vytyčované osy pilot modrou barvou, 

- délkové kóty, 

- body vytyčovací sítě, 

- soustava přímek rovnoběžně odsazených od půdorysné osnovy objektu 

(fialovou barvou) spolu s označením pilot písmeny A – E a čísly 1 – 13 dle 

projektu, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky budov a druhu 

pozemku, souřadnicové křížky, 

- seznam souřadnic vytyčovaných bodů č. 1 – 37 v S-JTSK, 

- popisové pole, nad nímž je umístěn údaj o požadované přesnosti vytyčení a 

využitém souřadnicovém systému, 

- severka. 

 

Vytyčovací výkresy pro vytyčení odsazených os 

 

 Obsahem VV podrobného vytyčení pro odsazené osy o 2 m (viz příloha č. 

6. 4) je: 

- vytyčovaný objekt tlustou červenou čarou, 

- piloty tenkou černou čarou, 
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- odsazené osy o 2 m tlustou čarou modré barvy, 

- body č. 1 – 146, které označují vytyčované body, modrou barvou, 

- soustava přímek rovnoběžně odsazených od půdorysné osnovy objektu 

znázorňující odsazené osy černou čerchovanou čarou, 

- body vytyčovací sítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky budov a druhu 

pozemku, souřadnicové křížky, 

- popisové pole a nad ním informace o požadované přesnosti vytyčení a 

použitém souřadnicovém systému spolu s odkazem na seznam souřadnic 

vytyčovaných bodů, 

- severka. 

 

 VV byl vyhotoven v měřítku 1 : 200 na papír formátu A2. Dále byl VV 

doplněn přílohou obsahující seznam souřadnic vytyčovaných bodů v S-JTSK. 

 

 VV podrobného vytyčení pro odsazené osy o 50 cm (viz příloha č. 6. 5) je 

obsahově stejný jako VV pro odsazené osy o 2 m. Odsazené osy o 50 cm jsou 

opět vyznačeny tlustou modrou čarou. Body č. 1 – 148 označující vytyčované 

body jsou rovněž vyznačeny modrou barvou. Výkres byl vytvořen v měřítku 1 : 100 

a vytištěn na papír formátu A1. Jeho součástí je příloha se seznamem souřadnic 

vytyčovaných bodů v S-JTSK. 

 

Vytyčovací výkresy pro vytyčení inženýrských sítí 

 

 Dále byly vytvořeny VV pro vytyčení inženýrských sítí. VV byly vyhotoveny 

v měřítku 1 : 500 a vytištěny na papíry o formátu A3. 

 

 Ve VV dešťové kanalizace (viz příloha č. 6. 6) bylo zobrazeno: 

- vytyčovaná stavba tlustou čarou červené barvy, 

- trasa dešťové kanalizace spolu s objekty na trase tlustou hnědou čarou, 

- body č. 1 – 14, označující vytyčované body, kdy se dle objednávky jedná 

pouze o šachty a vpusti, byly zobrazeny hnědou barvou, 

- mapové značky dle [17], 

- délkové kóty definující trasu kanalizace, 
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- seznam souřadnic vytyčovaných bodů v S - JTSK, 

- body vytyčovací sítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky budov a druhu 

pozemku, souřadnicové křížky, 

- popisové pole, nad nímž byly uvedeny údaje o požadované přesnosti 

vytyčení a využitém souřadnicovém systému, 

- severka. 

 Obsah ostatních VV pro vytyčení inženýrských sítí je v podstatě stejný. 

 

 U VV splaškové kanalizace (viz příloha č. 6. 7) byla trasa kanalizace spolu 

s objekty na ní vyznačena hnědou tlustou čarou. Body pro vytyčení č. 1 – 5, kdy 

se na základě objednávky jednalo pouze o šachty, byly znázorněny hnědou 

barvou. 

 

 Ve vytyčovacím výkrese pro vytyčení přípojek plynu (viz příloha č. 6. 8) 

byla trasa přípojek i s objekty na ní zakreslena žlutou tlustou čarou. Vytyčované 

body č. 1 – 6 byly zobrazeny rovněž pomocí žluté barvy. 

 

 Trasa přípojky vody spolu s objekty na ní byla ve VV (viz příloha č. 6. 9) 

znázorněna tlustou čarou světle zelené barvy. Stejnou barvu mají i vytyčované 

body č. 1 - 2. 

 

 Trasa veřejného osvětlení spolu s objekty na ní byla ve VV (viz příloha č. 

6. 10) označena fialovou tlustou čarou. Vytyčované body trasy č. 1 – 17 byly 

vyznačeny stejnou barvou.  

 

4.1.5. Vytyčovací práce, kontrola vytyčení, kontrolní zaměření 

vytyčených bodů, tvorba vytyčovacího protokolu 

 

Vytyčovací práce 

 

 Pro vytyčení byla zvolena polární vytyčovací metoda. 
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 Po postavení a urovnání stroje na stanovisku byla zaměřena orientace. Ve 

vytyčovacím modu stroje byl nastaven úhel vytyčovaného bodu na hodnotu 

g0000.0 . Pomocník s trasírkou byl postupně zařazován do směru a potřebné 

vzdálenosti tak dlouho, dokud příčný i podélný posun nedosáhl nulové hodnoty. 

Stejným způsobem byly vytýčeny všechny ostatní body. Všechny vytýčené body, 

kromě odsazených os o 50 cm, byly v terénu dočasně stabilizovány roxory a 

označeny červeným reflexním sprejem. Vytyčené body odsazených os o 50 cm 

byly dočasně stabilizovány pomocí hřebů a rovněž byly označeny červenou 

barvou.  

 

 Jako první bylo provedeno vytyčení rohů stavby pro hrubé terénní úpravy. 

Poté následovalo vytyčení os pilot. Po navrtání a zabetonování os pilot bylo 

provedeno vytyčení odsazených os o 2 m, což bylo vykonáno za účelem 

správného osazení forem na kalichy. Po vylití kalichů bylo provedeno zaměření 

skutečného stavu polohopisu betonových kalichů, kdy na základě znázorněné 

odchylky od projektu byly kalichy upraveny. Poté následovalo vytyčení 

odsazených os o 50 cm. Dále byly postupně vytyčovány jednotlivé inženýrské sítě.  

 

 Rohy budovy, opěrné zdi, osy pilot, odsazené osy o 2 m a odsazené osy o 

50 cm byly vytyčeny z bodu č. 4002 vytyčovací sítě, kde byl pro orientaci využit 

bod č. 4001. Dešťová kanalizace a veřejné osvětlení byly vytyčeny z bodu č. 4001. 

Za účelem orientace byl využit zhušťovací bod č. 3508 – 240. Pro vytyčení 

splaškové kanalizace a přípojky vody byl jako stanovisko využit bod č. 4003 

vytyčovací sítě, u kterého byl pro orientaci využit bod č. 4001.  Přípojky plynu byly 

vytyčovány z bodu č. 4003 a č. 4002, kde na obou stanovištích bylo využito 

orientace na bod č. 4001.   

 

Kontrola vytyčení 

 

 Ihned po vytyčení byla provedena kontrola vytyčení prostřednictvím 

geometrických prvků, kdy byly pomocí pásma měřeny vzdálenosti mezi 

vytyčenými body. Přímo v terénu byly hodnoty naměřené pásmem porovnávány 

s údaji ve vytyčovacím výkrese. Rozdíl těchto hodnot nesměl překročit hodnotu 
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mezní chyby kontrolního měření, která byla známa z rozboru přesnosti před 

měřením (viz příloha. č. 4).  

 

Kontrolní zaměření vytyčených bodů 

 

 Všechny body, které byly v terénu vytýčeny, byly následně kontrolně 

zaměřeny (viz příloha č. 8). Pro zaměření byla využita polární metoda, jejíž princip 

dle [3] spočívá ve změření vzdálenosti mezi stanoviskem a podrobným bodem a 

dále také změření vodorovného úhlu mezi záměrou na bod a zvoleným pevným 

směrem. Body byly zaměřeny polohopisně.  

 

 Rohy budovy a opěrné zdi (viz příloha č. 8. 1), osy pilot (viz příloha č. 8. 

2), odsazené osy o 2 m (viz příloha č. 8. 3) a odsazené osy o 50 cm (viz příloha č. 

8. 4) byly kontrolně zaměřeny ze stanoviska č. 4002, ze kterého proběhlo i 

vytyčení. Pro orientaci byly využity body č. 4001 a č. 4003.  

 

 Vytyčené body dešťové kanalizace (viz příloha č. 8. 5) a veřejného 

osvětlení (viz příloha č. 8. 9) byly kontrolně zaměřeny z bodu č. 4001, kde byla 

zvolena orientace na trigonometrický bod č. 3508 – 37 a zhušťovací bod č. 3508 – 

240. Body splaškové kanalizace (viz příloha č. 8. 6) a přípojky vody (viz příloha č. 

8. 8) byly zaměřeny ze stanoviska č. 4003. Za účelem orientace bylo využito 

trigonometrického bodu č. 3508 – 37 a bodu č. 4001. Vytyčené body přípojek 

plynu (viz příloha č. 8. 7) byly kontrolně zaměřeny ze stanovisek č. 4003 a č. 4002, 

kdy na stanovisku č. 4003 byl pro orientaci využit bod č. 3508 – 37 a č. 4001. Na 

stanovisku č. 4002 byly pro orientaci zvoleny body č. 4001 a č. 3049 – 1. 

 

 Souřadnice kontrolně zaměřených bodů byly vypočteny v programu Geus 

15. 0. Vypočtené souřadnice byly následně porovnány se souřadnicemi bodů 

z projektu.  

 

 Ke každému kontrolnímu zaměření vytyčených bodů byl vyhotoven 

výkres. Výkresy byly vytvořeny na podkladě DKM. Pro tvorbu výkresů byl využit 

program Geus 15. 0 a program Autocad 2008. Obsahově jsou tyto výkresy velmi 

podobné VV.  
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 Pro kontrolní zaměření vytyčených bodů definujících rohy budovy a 

opěrné zdi byl vyhotoven výkres v měřítku 1 : 200, vytištěný na papír formátu A1 

(viz příloha č. 8. 1). Jeho obsah tvoří: 

- stavba a opěrné zdi tlustou čarou červené barvy, 

- čísla bodů 1 – 10 označující rohy stavby, čísla bodů 1 – 20 označující rohy 

opěrných zdí, vyznačené červenou barvou, 

- délkové kóty určující rozměry stavby, opěrných zdí a jejich polohu vůči 

sousedním parcelám, 

- body vytyčovací sítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky staveb a druhu 

pozemku, souřadnicové křížky, 

- popisové pole, 

- údaj o využitém souřadnicovém systému, 

- severka. 

 

 Výkres kontrolního zaměření vytyčených bodů určujících polohu os pilot 

(viz příloha č. 8. 2) obsahuje: 

- zaměřené vytyčené body vyznačené křížky, pro které byla zvolena tlustá 

čára modré barvy, 

- čísla bodů 1 – 37 označující vytyčené body modrou barvou, 

- délkové kóty, 

- body vytyčovací sítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, 

- značky druhu pozemku a budov, 

- souřadnicové křížky, 

- popisové pole a nad ním údaje o využitém souřadnicovém systému, 

- severka. 

Výkres byl vyhotoven v měřítku 1 : 200 a vytištěn na papír formátu A2. 

 

 Pro kontrolní zaměření vytyčených bodů definujících odsazené osy o 2 m 

(viz příloha č. 8. 3) byl vytvořen výkres v měřítku 1 : 200, který byl vytištěn na 

papír formátu A2. Jeho obsah tvoří: 
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- zaměřené vytyčené body vyznačené křížky, které jsou vykresleny tlustě 

modrou barvou, 

- čísla zaměřených bodů 1 – 146, pro které byla zvolena modrá barva, 

- délkové kóty, 

- body vytyčovací cítě, 

- hranice parcel a stavebních objektů, parcelní čísla, značky budov a druhu 

pozemku, 

- souřadnicové křížky, 

- popisové pole, 

- údaje o využitém souřadnicovém systému, 

- severka. 

 

 Výkres kontrolního zaměření vytyčených bodů definujících odsazené osy 

o 50 cm (viz příloha č. 8. 4) je obsahově stejný jako výkres kontrolního zaměření 

odsazených os o 2 m. Tento výkres byl vyhotoven v měřítku 1 : 100 a vytištěn na 

papír formátu A1. 

 

 Z kontrolního zaměření vytyčených bodů inženýrských sítí byly rovněž 

vytvořeny výkresy. Tyto výkresy (viz příloha č. 8. 5 – 8. 9) se obsahově od VV liší 

tím, že neobsahují informaci o požadované přesnosti vytyčení a seznam souřadnic 

vytyčených bodů. Pro výkresy bylo zvoleno měřítko 1 : 500. Vytištěny byly na 

papír o formátu A3.  

   

Tvorba vytyčovacího protokolu 

 

 Vytyčovací protokol byl vyhotoven pro každé vytyčení (viz příloha č. 7). Ve 

vytyčovacím protokolu bylo uvedeno: 

- datum vytyčení, 

- odkaz na VV, 

- čísla bodů vytyčovací sítě, ze kterých bylo vytyčení provedeno, 

- využitá metodika vytyčení, využitý přístroj, 

- souřadnicový systém, 

- čísla vytyčených bodů, způsob jejich stabilizace a označení, 
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- údaj o tom, zda byla dodržena mezní vytyčovací odchylka, 

- jméno osoby, která vytyčení provedla, 

- informace o tom, kdo vytyčení předal pochůzkou v terénu, 

- údaje o tom, kdo vytyčení převzal. 

 

4.1.6. Zaměření skutečného stavu polohopisu betonových kalichů 

 

 Zaměření skutečného stavu polohopisu betonových kalichů (viz příloha č. 

9) proběhlo po vylití kalichů, ještě před vytyčením odsazených os o 50 cm. Pro 

zaměření byla využita polární metoda.  

 

 Zaměření bylo provedeno ze stanoviska č. 4002, kde byly pro orientaci 

využity body č. 4001 a č. 4003. U každého kalichu byly zaměřeny tři body (viz obr. 

4). Kalichy byly pomocí pásma rozměřeny na půl a pomocí spreje byly vyznačeny 

body na levém okraji a na pravém okraji kalichu. Tyto body byly poté spolu se 

středy kalichů zaměřeny. 

 

Obr. 4. Zaměřované body kalichu 

 

 Výpočet zaměřených bodů byl proveden v programu Geus 15. 0, kde byly 

pomocí polární metody získány souřadnice bodů.  

 

 K vytvoření výkresu zaměření skutečného stavu polohopisu betonových 

kalichů bylo využito programu Geus 15. 0 a Autocad 2008. Výkres byl vyhotoven 

na podkladě DKM. V tomto výkrese byly také znázorněny odchylky od projektu tzv. 
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vektory posunu, které byly získány odměřením středu kalichu z projektu 

k zaměřenému středu. Tento výkres obsahuje: 

- zaměřené kalichy znázorněné tlustou čarou modré barvy, 

- čísla 1 – 111 označující zaměřené body černou barvou, 

- velikost odchylky od projektových hodnot spolu se znázorněním směru 

odchylky modrou barvou, 

- body vytyčovací sítě, 

- parcelní čísla, značky budov a druhu pozemku,  

- popisové pole, 

- údaje o souřadnicovém systému, 

- severka. 

 

 Na základě tohoto výkresu byla provedena oprava kalichů.   
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4.2. Tvorba geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru 

nemovitostí 

 

 Tvorba GP zahrnovala přípravné práce, zaměření budovy v terénu, 

výpočet naměřených údajů a tvorbu ZPMZ, kdy na podkladě ZPMZ byl vyhotoven 

vlastní GP.  

 

4.2.1. Přípravné práce 

 

 Hlavním účelem přípravných prací byla volba vhodného geometrického 

základu a metody měření. Dále také volba měřických přístrojů a pomůcek.  

 

4.2.2. Zaměření budovy obchodního centra v terénu 

 

 Před započetím vlastních měřických prací byl vyhotoven polní náčrt (viz 

příloha č. 10. 1). 

 

 Pro zaměření budovy v terénu byla využita polární metoda. Body 

bodového pole byly doplněny o pomocné měřické body (viz obr. 5). 

 

 Měření bylo zahájeno na zhušťovacím bodě č. 3508 – 240, kde byl 

postaven a urovnán stroj. Pro orientaci byl využit trigonometrický bod č. 3508 – 37, 

zaměřený pouze úhlově, a bod č. 3049 – 2, který byl určen i s délkou. Tímto byl 

splněn požadavek, že orientace musí být minimálně na dva body polohového 

bodového pole nebo na pomocné body, kdy nejméně na jeden z nich musí být dle 

[13] změřena i vzdálenost. Z tohoto stanoviska byl zaměřen rajón č. 4001, 

dočasně stabilizovaný pomocí dřevěného kolíku s hřebíkem a označený červenou 

barvou. U rajónu dle [13] platí podmínka, že jejich délka může být nejvíce 1000 m 

a přitom nesmí být větší jak délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu, což bylo 

splněno. 
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Obr. 5. Měřická síť 

 

 Stroj byl přemístěn a urovnán nad rajónem č. 4001. Jako orientace byl 

zvolen bod č. 3508 – 37, zaměřený úhlově, a bod č. 3508 – 240, předchozí 

stanovisko, u něhož byla změřena i délka. Z tohoto stanoviska byly kontrolně 

určeny body č. 3049 – 1 a č. 3049 – 2 (rohy obchodního domu Kaufland). Poté 

byly zaměřeny podrobné body č. 1352 – 3 (bod na hranici parcely stabilizovaný 

plastovým hraničním znakem) a č. 1 (roh budovy obchodního centra). Dále byly 

určeny rajóny č. 4002 a č. 4003. Rajón č. 4002 byl dočasně stabilizován pomocí 

dřevěného kolíku s hřebíkem a rajón č. 4003 byl stabilizován hřebem. Oba 

pomocné měřické body byly označeny červenou barvou.  

 

 Po přemístění a urovnání stroje na stanovisku č. 4002 byla zaměřena 

orientace na předchozí stanovisko č. 4001 a na bod č. 3049 – 1, kdy oba body 

byly určeny i s délkou. Dále byly změřeny body č. 1540 – 30 (lomový bod parcely 

stabilizovaný hřebovou značkou) a č. 2 – 5 (rohy budovy obchodního centra). 
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 Na stanovisku č. 4003, kde byl postaven a urovnán stroj, byl pro orientaci 

využit rajón č. 4001, určený s délkou, a trigonometrický bod č. 3508 – 37, určený 

úhlově. Z tohoto stanoviska byly zaměřeny podrobné body č. 5 – 18 (rohy budovy 

obchodního centra), kdy bod č. 5 byl určen kontrolně (viz obr. 6). 

 

 

Obr. 6. Budova obchodního centra s čísly podrobných bodů a kontrolními oměrnými mírami 

 

 Po ukončení měření byly pomocí pásma změřeny kontrolní oměrné míry 

přímých spojnic mezi dvojicemi bodů po vnějším obvodu budovy (viz obr. 6). Tímto 

způsobem byla kontrolně určena i vzdálenost mezi body č. 1 a č. 1352 – 3, č. 1 a 

č. 1540 – 30, dále mezi body č. 3049 – 1 a č. 3049 – 2, které byly použity jako 

orientace. Oměrné míry byly využity za účelem ověření přesnosti určení 

podrobných bodů. 

 

4.2.3. Výpočet naměřených údajů a tvorba záznamu podrobného 

měření změn 

 

 Výpočet naměřených údajů byl proveden pomocí programu Geus verze 

15. 0. Náležitosti ZPMZ, kromě náčrtu, byly upravovány pomocí textového 
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procesoru Microsoft Word 2007 a tabulkového procesoru Microsoft Excel 2007. 

Náčrt byl vytvořen v programu Autocad 2008. 

 

Výpočet naměřených údajů 

 

 Souřadnice pomocných měřických bodů č. 4001 – č. 4003 byly určeny 

polární metodou. Pomocí této metody byly také vypočteny souřadnice zaměřených 

lomových bodů parcely č. 1352 – 3 a č. 1540 - 30  a souřadnice jednotlivých 

podrobných bodů č. 1 – 18, kdy se jednalo o rohy budovy obchodního centra. 

Souřadnice jednotlivých bodů byly určeny v S-JTSK a byly uvedeny na dvě 

desetinná místa.  

 

 Dále byl proveden výpočet výměr ze souřadnic bodů v S-JTSK. Výměry 

byly počítány dvakrát nezávisle na sobě a byly určeny s přesností na dvě 

desetinná místa. 

 

 Nakonec byl proveden výpočet kontrolních oměrných měr. 

 

Tvorba záznamu podrobného měření změn 

 

 Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) spolu s DKM ve výměnném 

formátu *.vfk, sloužily jako podklad pro vyhotovení vlastního GP. ZPMZ byl 

vyhotoven dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, ve znění pozdějších 

předpisů (příloha č. 16). 

 

Popisové pole 

 

 Obsah popisového pole je dán tiskopisem ČÚZK [19]. Popisové pole bylo 

doplněno o příslušné údaje (viz příloha č. 10. 2). 

Zápisník měření 

 

 Zápisník měření byl získán úpravou naměřených dat, které byly převedeny 

ze stroje do počítače (viz příloha č. 10. 3). Jeho obsah je tvořen čísly bodů 

geodetického základu, které byly využity jako stanoviska a orientace, čísly 
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zaměřených pomocných měřických bodů a podrobných bodů, a dále naměřenými 

hodnotami k jednotlivým bodům (vodorovný úhel a vzdálenost). 

 

Výpočetní protokol 

 

 Výpočetní protokol (viz příloha č. 10. 4) je tvořen vstupním seznamem 

souřadnic, který obsahuje čísla bodů geodetického základu a lomových bodů 

parcely, kdy tyto body byly využity pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výpočet výměr. K jednotlivým bodům byly uvedeny souřadnice obrazu, které 

slouží pro zobrazení bodu v KM, a souřadnice polohy, což jsou souřadnice určené 

geodetickými či fotogrammetrickými metodami, k nimž se vztahuje kód kvality dle 

[9].  

 

 Výpočetní protokol dále obsahuje postup výpočtu pomocných měřických 

bodů č. 4001 – 4003 a nových podrobných bodů č. 1 – 18, kdy pro výpočet bylo 

využito polární metody. Bod č. 1, roh obchodního centra, byl metodou výpočtu 

průsečíku přímek vyrovnán na hranici parcely č. 1003/1. 

 

 Ve výpočetním protokolu je obsažen také výpočet výměr nových parcel č. 

1003/1 a č. 5932 (budova obchodního centra), výpočet kontrolních měr a seznam 

souřadnic nových podrobných bodů, který obsahuje souřadnice obrazu, 

souřadnice polohy a s nimi související kódy kvality. 

 

Záznam výsledků výměr parcel (dílů) 

 

 Záznam výsledků výměr parcel (dílů) byl doplněn příslušnými údaji (viz 

příloha č. 10. 5). 

 

Náčrt 

 

 Náčrt byl vyhotoven na podkladě DKM získané ve výměnném formátu 

*.vfk. Pro náčrt byly využity mapové značky dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. (příloha č. 

10). 
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 Náčrt obsahuje zobrazení: 

- dosavadního stavu KM (DKM) tenkou čarou, nového stavu (budova 

obchodního centra) tlustou čarou, kdy budova byla dále zvýrazněna šrafy,  

- bodů geometrického základu, kdy bod č. 3508 – 240 byl pro svou vzdálenost 

znázorněn schematicky, pomocných měřických bodů, lomových bodů parcely 

dotčené změnou, kdy všechny tyto body jsou označeny jejich čísly a 

příslušnými mapovými značkami, 

- čísel nových podrobných bodů, parcelních čísel s příslušnými mapovými 

značkami, 

- nového parcelního čísla umístěného v oválu, 

- mapových značek budov, 

- kontrolních oměrných měr, 

- měřické sítě, která byla zvýrazněna červenou barvou. 

 

 Pro náčrt bylo zvoleno měřítko 1:500 a orientace k severu. Na okraji 

náčrtu byly dále umístěny detaily méně zřetelných části budovy obchodního 

centra. Náčrt byl vytištěn na formát A3 a byl poskládán do základního formátu A4 

(viz příloha č. 10. 6). 

 

4.2.4. Tvorba geometrického plánu 

 

 GP byl vytvořen na podkladě ZPMZ a DKM ve výměnném formátu *. vfk. 

GP byl vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. (příloha č. 17). Pro 

vyhotovení náležitostí GP byl využit textový procesor Microsoft Word 2007 a 

tabulkový procesor Microsoft Excel 2007. Grafické znázornění GP bylo vytvořeno 

v programu Autocad 2008. 

 

Popisové pole 

 

 Obsah popisového pole je stanoven tiskopisem ČÚZK [19]. Popisové pole 

bylo doplněno o příslušné údaje (viz příloha č. 10. 7). 
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Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí byl 

doplněn příslušnými údaji, které jsou stanoveny tiskopisem ČÚZK [19] (viz příloha 

č. 10. 8). 

 

Seznam souřadnic 

 

 V seznamu souřadnic jsou uvedeny souřadnice zaměřených bodů parcely 

č. 1003/1, kdy body byly označeny zkrácenými čísly, které se skládají z čísla 

ZPMZ odděleného pomlčkou od vlastního čísla bodu, a souřadnice nových 

podrobných bodů (rohů obchodního centra), které byly označeny vlastními čísly. 

Souřadnice jsou uvedeny v S-JTSK v pořadí Y a X. Seznam souřadnic obsahuje 

dále kódy kvality jednotlivých bodů a poznámku, ve které je popsán způsob 

stabilizace bodů (viz příloha č. 10. 9).  

 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám nového 

stavu 

 

 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu byl doplněn o příslušné 

údaje (viz příloha č. 10. 10), které jsou stanoveny tiskopisem ČÚZK [19]. 

 

Grafické znázornění 

 

 Grafické znázornění bylo vytvořeno na podkladě náčrtu ZPMZ. Byly v něm 

využity mapové značky dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. (příloha č. 10). Grafické 

znázornění bylo vyhotoveno jednobarevně (černě) a jeho obsah tvoří: 

- dosavadní stav KM (DKM) tenkou čarou, nový stav (budova obchodního 

centra) tlustou čarou, 

- čísla bodů nové hranice (rohy budovy obchodního centra), které jsou 

uvedeny v seznamu souřadnic, 

- parcelní čísla spolu s mapovými značkami druhu pozemku, 

- nové parcelní číslo umístěné v oválu, 
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- mapové značky budov a lomových bodů parcely dotčených změnou, 

- kontrolní oměrné míry. 

 

 Grafické znázornění bylo vyhotoveno v měřítku 1:500. Na jeho okraji byly 

umístěny detaily části budovy obchodního centra a seznam souřadnic. Grafické 

znázornění bylo orientováno k severu a bylo vytištěno na levou část papíru 

formátu A3, kde byl dále umístěn i seznam souřadnic. Na pravou část papíru byl 

umístěn výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a pod něj 

výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. Do pravého dolního rohu bylo 

umístěno popisové pole GP (viz příloha č. 10. 11). 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Robová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra 

  
2011  63 

4.3. Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

 Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

(DSPS) bylo poslední částí geodetických činností vykonávaných při výstavbě 

obchodního centra v Hranicích.  

 

 U DSPS byly všechny body zaměřovány polohopisně i výškopisně. 

 

 Pro zaměření skutečného stavu provedení stavby bylo vybudováno 

podrobné bodové pole, do kterého byly zahrnuty také body č. 4001 – 4003, které 

byly využity pro zaměření GP. Body byly znovu zaměřeny a přečíslovány. 

 

 Nejdříve bylo provedeno zaměření skutečného stavu průběhu jednotlivých 

inženýrských sítí. Po dokončení výstavby a veškerých terénních úprav bylo 

provedeno zaměření skutečného stavu provedení stavby. Ze zaměřených hodnot 

byla zpracována DSPS. Měřické práce proběhly ve 3. třídě přesnosti 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

  

4.3.1. Vybudování podrobného bodového pole 

 

 Pro vybudování podrobného bodového pole (viz obr. 7) byla využita 

polární metoda. 

 

 Měření bylo započato na zhušťovacím bodě č. 3508 – 240, kde byl 

postaven a urovnán stroj. Pro orientaci byl využit trigonometrický bod č. 3508 – 37 

a bod č. 3049 – 2, roh obchodního domu Kaufland. Dále byl nově zaměřen rajón č. 

4001, který byl využit v předchozím zaměření pro vyhotovení GP. Rajón č. 4001 

byl zaměřen dvakrát.  

 

 Stroj byl přemístěn na stanovisko č. 4001. Za účelem zorientování 

přístroje byl zaměřen bod č. 3508 – 37 a bod č. 3508 – 240, předchozí stanovisko. 

Z tohoto stanoviska byly vhodně zvoleny rajóny č. 4002 – 4005, kdy rajón č. 4004 

byl původně bod č. 4002, který byl využit při zaměření GP. Každý rajón byl 

zaměřen dvakrát. Body č. 4002, č. 4003 a č. 4005 byly dočasně stabilizovány 

pomocí hřebu a označeny žlutou barvou.    
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Obr. 7. Podrobné bodové pole 

 

 Poté byl stroj postaven a urovnán nad stanoviskem č. 4002, kde byl pro 

orientaci zaměřen bod č. 3508 – 37 a bod č. 4001, předchozí stanovisko. Z tohoto 

stanoviska byl opět dvakrát zaměřen bod č. 4006, kdy se jedná o přečíslovaný bod 

č. 4003 využitý při zaměření GP. 

 

 Výpočet souřadnic pomocných měřických bodů byl proveden v programu 

Geus 15. 0. Jelikož byly všechny rajóny zaměřeny dvakrát, byly souřadnice těchto 

bodů určeny průměrem (viz příloha č. 11). 
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4.3.2. Zaměření a tvorba dokumentace skutečného stavu provedení 

stavby 

 

 Zaměření a tvorba DSPS byla rozdělena do dvou částí. První část 

zahrnovala zaměření a tvorbu dokumentace skutečného provedení inženýrských 

sítí. Druhá část zahrnovala zaměření a tvorbu dokumentace skutečného 

provedení stavby. Dokumentace byly doplněny technickými zprávami.  

 

Zaměření a tvorba dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí 

 

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí 

 

 Pro zaměření inženýrských sítí byla využita polární metoda. Průběh 

inženýrských sítí byl zaměřen před záhozem. Před zahájením měřických prací byl 

vyhotoveny polní náčrty (viz příloha č. 12). 

 

 Dešťová kanalizace byla zaměřena ze stanoviska č. 4006 s orientací na 

trigonometrický bod č. 3508 – 37 a bod č. 4002. Dále bylo využito stanoviska č. 

4001, kde byly pro orientaci zvoleny body č. 3508 – 37 a č. 3508 – 240. Zaměřeny 

byly body č. 1 – 21. Jednalo se o průniky potrubí s budovou, šachty, šachty 

odlučovače ropných látek (ORL), vpusti a lomové body.  

 

 Pro zaměření splaškové kanalizace bylo využito stanovisko č. 4003 

s orientací na bod č. 3508 – 37 a bod č. 4002. Poté bylo také využito stanovisko č. 

4002 s orientací na bod č. 3508 – 37 a bod č. 4001. Byly zaměřeny body č. 1 – 9, 

kdy šlo o průniky potrubí s budovou, šachty, lomové body a místa napojení 

potrubí. 

 

 U kanalizačních potrubí byl vždy zaměřen bod na vrchní části potrubí. U 

šachet byl zaměřen bod uprostřed kanalizačního poklopu. Dále byly pomocí 

nivelační latě změřeny hloubky šachet, přítoku a odtoku. Hodnoty byly 

zaznamenávány do náčrtů.  
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 Pro zaměření přípojek plynu byly využity stanoviska č. 4006 a č. 4004. Na 

stanovisku č. 4006 byla zaměřena orientace na bod č. 3508 – 37 a bod č. 4002. 

Ze stanoviska č. 4002 byla provedena orientace na body č. 3049 – 1 a č. 4001. 

Zaměřené body č. 1 – 6 definují trasu potrubí, hlavní uzávěr plynu (HUP), šoupata 

a průniky potrubí se stávající trasou. Potrubí bylo měřeno v jeho horní části. 

 

 Přípojka vody byla zaměřena ze stanoviska č. 4006 s orientací na bod č. 

3508 – 37 a bod č. 4002. Byly zaměřeny body č. 1 – 4, kdy se jednalo o průnik 

potrubí s budovou, trasu potrubí a šoupě. Potrubí bylo měřeno na horní části. 

 

 Průběh veřejného osvětlení (VO) byl zaměřen ze stanoviska č. 4004, č. 

4001 a č. 4002. Na stanovisku č. 4004 byly pro orientaci využity body č. 3049 – 1 

a č. 4001, na stanovisku č. 4001 to byly body č. 3508 – 37 a č. 3508 – 240 a na 

stanovišti č. 4002 byly pro orientaci zaměřeny body č. 3508 – 37a č. 4001. 

Zaměřené body č. 1 – 15 definují rozvaděč VO, trasu kabelu a lampy VO. 

 

Tvorba dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí 

 

 Výpočet souřadnic zaměřených bodů (viz příloha č. 13) byl proveden 

v programu Geus 15. 0.  

 

 Program Geus 15. 0 byl spolu s programem Autocad 2008 využit pro 

tvorbu výkresů zaměření skutečného stavu inženýrských sítí (viz příloha č. 14). 

Pro výkresy byly využity mapové značky dle ČSN 01 3411 Kreslení a značky [17]. 

Výkresy byly vyhotoveny na podkladě DKM ve formě stavebních výkresů. Jejich 

obsah tvoří: 

- trasy inženýrských sítí spolu s jejich zařízeními a objekty, tlustou čarou, 

- čísla bodů označující zaměřené body v barvě sítě, 

- budova obchodního centra tlustou červenou čarou, 

- délkové kóty, pomocí kterých je okótována trasa sítě, 

- mapové značky objektů a zařízení inženýrských sítí, druhu pozemku, 

stavebních objektů, 

- výšky zaměřených bodů modrou barvou, 

- souřadnicové křížky,  
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- hranice parcel a stavebních objektů,  

- údaje o využitém souřadnicovém a výškovém systému, 

- seznam souřadnic bodů doplněný poznámkou popisující zaměřené body, 

- popisové pole a severka. 

 

 Pro dešťovou a splaškovou kanalizaci byla zvolena hnědá barva. Tyto 

výkresy byly dále doplněny výškami dna šachet, přítoků a odtoků, modrou 

barvou. Přípojky plynu byly znázorněny žlutou barvou, přípojka vody světle 

zelenou barvou a VO bylo znázorněno barvou fialovou.  

 

 Výkresy zaměření skutečného provedení kanalizací byly vytvořeny 

v měřítku 1 : 250, kdy dešťová kanalizace byla vytištěna na papír formátu A2. 

Splašková kanalizace byla vytištěna na papír formátu A3. Výkresy ostatních 

inženýrských sítí byly vyhotoveny v měřítku 1 : 500 a byly vytištěny na papír 

formátu A3. 

 

 Dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí (viz příloha č. 14) 

byla dále doplněna technickými zprávami, ve kterých jsou uvedeny informace o 

čísle zakázky, lokalitě a datu zaměření, polohovém a výškovém připojení, 

souřadnicovém a výškovém systému, využitých pomůckách, třídě přesnosti 

měření. Dále technické zprávy obsahují jméno objednatele a jméno osoby, která 

provedla zaměření a zpracování, délku trasy, využitý materiál a informace týkající 

se kancelářských prací. 

 

 Trasy inženýrských sítí se liší od projektovaných tras. Jejich poloha byla 

přizpůsobena dané situaci a terénu. 

 

Zaměření a tvorba dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Zaměření skutečného provedení stavby 

 

 Pro zaměření byla využita polární metoda. Před zahájením samotných 

měřických prací byl vyhotoven polní náčrt (viz příloha č. 12). 
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 Na stanovisku č. 4001 byla zaměřena orientace na trigonometrický bod č. 

3508 – 37 a zhušťovací bod č. 3508 – 240. Z tohoto stanoviska byly určeny body 

č. 1 – 91. Poté byl stroj přemístěn nad stanovisko č. 4002, kde byly za účelem 

orientace využity body č. 3508 – 37 a č. 4001. Z tohoto stanoviska byly dále 

zaměřeny body č. 91 – 170. Dalším stanoviskem byl bod č. 4006, z něhož byla 

zaměřena orientace na bod č. 3508 – 37 a bod č. 4002. Zde byly zaměřeny body 

č. 171 – 267. Jako stanovisko byl dále využit bod č. 4005 s orientací na body č. 

3508 – 37 a č. 4001. Z něho byly zaměřeny body č. 268 – 313. Posledním 

stanoviskem byl bod č. 4004, kde byly pro orientaci využity body č. 3049 – 1 a č. 

4001. Odtud byly určeny body č. 314 – 391. 

 

 Zaměřeny byly rohy obchodního centra, rohy opěrných zdí, všechny 

zpevněné plochy, zeleň, povrchové objekty a zařízení inženýrských sítí, značky, 

apod. 

 

Tvorba dokumentace skutečného provedení stavby 

 

 Výpočet zaměřených bodů (viz příloha č. 15) byl proveden pomocí 

programu Geus 15. 0. 

 

 Pro tvorbu výkresu zaměření skutečného provedení stavby byl rovněž 

využit program Geus 15. 0 a program Autocad 2008. Pro výkres byly využity 

mapové značky dle ČSN 01 3411 Kreslení a značky [17]. Výkres byl vyhotoven na 

podkladě DKM v měřítku 1 : 250 a byl vytištěn na papír formátu A1. Ve výkresu je 

zobrazeno: 

- budova obchodního centra a opěrné zdi tlustou červenou čarou, 

- komunikace a zpevněné plochy béžovou barvou, 

- mapové značky, 

- popisy, 

- výšky zaměřených bodů modrou barvou, 

- souřadnicové křížky,  

- údaje o využitém souřadnicovém a výškovém systému, 

- popisové pole, severka. 
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 Průběh inženýrských sítí nebyl ve výkrese zobrazen, pro sítě byly 

vyhotoveny samostatné výkresy. Z mapových značek byly zobrazeny značky pro 

povrchové objekty a zařízení inženýrských sítí, druhu pozemku, staveb, zeleně, 

apod. 

 

 Výškopis byl znázorněn pomocí výšek zaměřených bodů, které byly 

zgeneralizovány z důvodu čitelnosti a přehlednosti výkresu. 

 

 DSPS (viz příloha č. 16) byla dále doplněna o seznam souřadnic 

zaměřených bodů a technickou zprávu. V technické zprávě byly uvedeny údaje o 

tom, kdo je objednatel, kdo dokumentaci zpracoval. Dále také údaje o připojení 

na ZPBP, využitých měřických pomůckách, datu zaměření, název katastrálního 

území a také co bylo předmětem měření, apod. 
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5. ZÁVĚR 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo vyhotovení vytyčovacích výkresů a 

vytyčovacích protokolů, geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru 

nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby. Má práce sloužila jako 

podklad pro vyhotovení skutečných výkresů a dokumentací, což bylo poté využito 

jako součást žádosti o kolaudační rozhodnutí. 

 

 Terénní práce zahrnovaly jak vytyčovací tak měřické práce, které vedly 

k výstavbě obchodního centra (viz obr. 8) v katastrálním území Hranice, obci 

Hranice na Moravě, okrese Přerov. 

 

 

Obr. 8. Obchodní centrum Hranice 

 

 Zpracování diplomové práce mi pomohlo získat celou řadu nových 

zkušeností a rozšířit své oblasti týkající se geodetických činností ve výstavbě. 
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