
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 
Institut geodézie a důlního měřictví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodetické práce při výstavbě budov v obci Zborov nad Bystricou, 

okres Čadca 
 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Peter Mikolaj  

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Dana Sládková Ph.D.  

 

 

 

 

Ostrava 2012 



 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a)  

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje  

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci  

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla  

školního a § 60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.   

- Souhlasím s tím, že diplomová práce  je licencována pod Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported  licencí. Pro zobrazení kopie  

této licence, je možno navštívit  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/   

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany,  

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského  

zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů,  

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 24.4.2012                                                   Bc. Peter Mikolaj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat paní Ing. Daně Sládkové, Ph.D. za konzultaci 

a odborné vedení při psaní mé diplomové práce. Štefanovi Kocifajovi za pomoc 

při provádění měření a zpracování, odbornou pomoc a vhodné připomínky, které 

zkvalitnili moji práci. A samozřejmě i svým rodičům za to že mi umožnili tohle 

studium . 



 

 

 

Anotace 

 

Úkolem mé diplomové práce je provést geodetické práce pro výstavbu  

budov v katastrálním území Zborov nad Bystricou.  
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Summary 

 

The aim of my diploma work is to make a surveying works for the buildings 

construstion located in the cadastral territory  of Zborov nad Bystricou.   

 

Keywords : altimetry, planimetry, GNNS, thematical map, tacheometry. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

RTK  Real Time Kinamatic 

GPS  Global Positioning System 

NAVSTAR  Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System 

GLONASS Global Navigation Satellite System 

SKPOS Slovenská priestorová observačná služba 

ZMVM  Základní mapy velkých měřítek 

ZMZ  Základní mapa závodu 

JŽM  Jednotní železniční mapa 

ZMD   Základní mapa dálnice 

TMM  Technická mapa města 

RTCM  Rádio technická komise pro námořní služby 

KN  Katastr nemovitosti  

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

PBPP  Podrobné body polohového pole 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  Soubor geodetických informací 

SPI  Soubor popisných informací 

STN  Slovenská technická norma 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

BpV  Baltský po vyrovnání
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Úvod 

 

Úkolem mé diplomové práce je vytvořit účelovou mapu pro lokalitu, která 

se nachází v katastrálním území Zborov nad Bystricou a spadá do působiště 

Správy katastru  Čadca. V tomhle katastrálním území je povinnost provádět 

měřické práce v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Měření jsem prováděl u geodetické firmy GEOLAND od které jsem měl všechny 

potřebné přístroje a pomůcky. 
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1 Mapy 

Mapy se dělí dle několika hledisek, nejdůležitější z nich jsou: 
 

a) obsah,  

b) měřítko, 

c) účel, 

d) způsob vyhotovení. 

Dle obsahu se mapy dělí na základní a účelové. Základní mapy mají 

přesně vymezený obsah, jsou to podkladové mapy pro tvorbu účelových map. 

Účelové mapy se zpracovávají na podkladě základních map a doplňují se dalším 

obsahem podle účelu zhotovení. Při tvorbě účelových map může být obsah 

základní mapy redukovaný a tématicky obsah zvýrazněný a nebo se může obsah 

podkladové mapy ponechat v původním rozsahu a podrobně přepracovat 

některým ze jejich stávajících prvků. [1] 

Na základě měřítka  

a) mapy velkých měřítek ( 1: 5 000 a větší ) 

b) mapy středních měřítek ( 1 : 10 000 až 1 : 200 000 )  

c) mapy malých měřítek (  menších než 1 : 200 000 ) 

 

Dle účelu vyhotovení se mapy dělí na: 
 

a) mapy pro hospodářskou výstavbu, 

b) mapy pro obranu státu,  

c) mapy pro školskou výuku, 

d) mapy pro veřejnou osvětu a kulturu,  

e) mapy pro sport a turistiku. 

Pro hospodářskou výstavbu se zhotovují zejména mapy velkých měřítek; 

pro obranu státu mapy středních měřítek, pro veřejnou osvětu a kulturu mapy 
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středních a malých měřítek (např. dopravní, politické a historické mapy; pro sport 

a turistiku se vyhotovují tématické mapy středních měřítek (např. turistické, 

lyžařské, vodácké a horolezecké.). 

Dle způsobu vyhotovení se mapy dělí na původní (originální) a odvozené. Původní 

mapy se vyhotovují z přímého vyšetření a podrobného měření nebo 

fotogrammetrického vyhodnocení. Původní mapy můžou vzniknout i obnovou 

stávající původní mapy. Odvozené mapy vznikají odvozením nebo přepracováním 

původních map. Jsou to zpravidla mapy středních a malých měřítek, např. Státní 

mapa 1 : 5000 - Odvozená. [1] 

1.1 Mapy velkých měřítek 

 

1.1.1 Základní státní mapové dílo velkého měřítka 

 

Základní státní mapové díla se zhotovují v souřadném systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Výškové údaje základních státních mapových děl 

se vztahují k Baltskému výškovému systému po vyrovnání  (Bpv).  

 
Závazné státní mapové díla, které používáme jako katastrální mapy jsou:  

a) Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:5000,  

b) Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:2000,  

c) Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:1000. [2] 

 

1.1.2 Tvorba Základní mapy SR velkého měřítka 

 

Základní mapa velkého měřítka se tvoří v procesu obnovy katastrálního 

operátu, a to mapováním (obnova katastrálního operátu novým mapováním), nebo 

přepracováním původní mapy (obnova katastrálního operátu zkrácenou formou) v 

zájmových prostorech - lokalitách. Když se tvoří základní mapa novým 

mapováním rozsah mapovaného území se volí s přihlédnutím na jeho charakter, 

plánované měřítko a přesnost číselných výsledků mapování pro tvorbu mapy tak, 
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aby se práce na její tvorbě a práce na obnově katastrálního operátu, včetně 

prohlášení platnosti obnoveného operátu, skončili do tří let od zahájení. Základní 

mapa slouží jako:  

 

a) technický podklad evidence nemovitostí v KN,  

b) podklad pro tvorbu účelových map,  

c) podklad pro tvorbu a obnovu Státní mapy 1 : 5000 – odvozené (v minulosti),  

d) podklad pro obnovu základních map středního měřítka. [2] 

 

1.1.3 Technické požadavky pro tvorbu základní mapy  

 

Technickou jednotkou pro tvorbu základní mapy je katastrální území (k. 

ú.). Lokalita se skládá z jednoho nebo více k. ú. nebo jen z jejích části (např. jen 

zastavěného území obce, nebo jen extravilánu). Základní mapa sa zhotovuje ve 3. 

a 4. třídě přesnosti v závislosti na hospodářském významu mapovaného území. 

Pro volbu měřítka a třídy přesnosti mapování platí tyto zásady:  

Pro základní mapu v měřítku 1:1 000 - ve 3. třídě přesnosti (zastavěné území, 

extravilán).   

Pro základní mapu v měřítku 1:2 000 - ve 3. a 4. třídě přesnosti (extravilán). 

Základní mapa se zhotovuje v úplných mapových listech. Neúplné mapové listy 

mohou vznikat jen na okraji mapovaného území a na rozhraní měřítek. Rozhraní 

měřítek základní mapy tvoří buď trvalým způsobem označená hranice nebo 

hranice, které se dá v průběh jednoznačně určit.  

V případe, že mapový list zpracovávané základní mapy na okraji mapovaného 

území zasahuje do jiného k. ú., kde již základní mapa téhož samého měřítka 

existuje, její obsah se muže automaticky doplnit do originálu zpracovávané 

základní mapy. 

Přesnost mapy charakterizuje základní střední souřadnicová chyba  xym  

 225,0 yxxxy mmm   
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kde  xm  a ym  jsou základní střední chyby souřadnic.  

Základní střední souřadnicová chyba nesmí překročit kritérium  uxy , které pro  

3. třídu přesnosti   uxy = 0,14 m,  

4. třídu přesnosti   uxy = 0,26 m.  

4. třída přesnosti se používá při mapovaní mimo zastavěného území obce. [2] 

 

1.1.4 Základní mapa se tvoří: 

 

a) novým mapováním, 

b) přepracováním původní mapy,  

c) kombinací nového mapování s přepracováním původní mapy.  

Součástí tvorby základní mapy je zjišťování průběhu hranic pozemků a ostatních 

hranic, které jsou předmětem katastru, jako i ostatních předmětů obsahu základní 

mapy místním přešetřením, které se vykoná podle „Směrnic na obnovu 

katastrálního operátu (S74.20.75.45.00)“. [2] 

 

1.1.5 Geometrický základ základní mapy 

 

Geometrický základ podrobného měření při tvorbě základní mapy ve všech třídách 

přesnosti mapování tvoří měřičské body:  

a)  body  základního  polohového  bodového  pole,  body podrobného polohového 

bodového pole, 1. třída přesnosti a body podrobného polohového bodového pole 

2. a 3. třídy přesnosti. Podrobné polohové bodové pole se buduje na požadovanou 

hustotu, 

b) pomocné měřičské body, určené geodetickými metodami přímo při podrobném 

měření polohopisu  (body jsou  zpravidla  dočasně  stabilizované). Přesnost 

pomocných  měřičských bodů pro 3.  a   4.  třídu  přesnosti  základní mapy  je  

stanovena  základní  střední  souřadnicovou  chybou  xym = 0,12 m. 
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Hustota trvale stabilizovaných bodů podrobného polohového bodového pole se v 

zastavěných územích pohybuje v rozmezích od 100 do 300 m.  

Hustota trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního a 

podrobného) je v nezastavěném území nejméně dva trvale stabilizované body na 

1 km2, přičemž musí být zabezpečena vzájemná viditelnost alespoň dvou takových 

bodů. [2] 

 
Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu 

 

Podrobným měřením při tvorbě základní mapy se rozumí odměření 

konstrukčních a oměrných mír podrobných bodů polohopisu geodetickými 

metodami v určené třídě přesnosti mapování ve vztahu k měřičským bodům. 

Předmětem obsahu základní mapy jsou hranice a ostatní skutečnosti, které jsou 

předmětem katastru, jako i další prvky polohopisu, které nejsou předmětem 

katastru, ale jsou předmětem základní mapy (body bodových polí, hranice 

územněsprávních a územně-technických jednotek, hranice pozemků, stavby, 

komunikace, technická výbava komunikací, vodstvo),   

Obsah základní mapy určuje instrukce, obsah katastru ve vztahu k základní mapě 

určují směrnice.  

Výsledkem podrobného měření a zaznamenání jeho výsledků jsou číselné a 

grafické údaje jako podklady pro výpočet souřadnic podrobných bodů a jejich 

kontrolu, na zhotovení originálu základní mapy a výpočet výměr parcel. Těmito 

podklady jsou měřičské náčrty a zápisky (případně výstupy z registračních 

zařízení přístrojového vybavení pro podrobné měření). [2] 

 
Metody měření polohopisu  

 

Pro tvorbu základní mapy novým mapováním se používají geodetické a 

fotogrammetrické metody mapování.  

Přednostně se používá: 

a)  polární metoda s použitím integrovaných měřících systémů elektronických 

teodolitů.  
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Doplňkovými metodami jsou:  

b) metoda pravoúhlých souřadnic,  

c) metoda konstrukčních oměrných mír,  

d) protínání z délek a ze směrů.  

Z fotogrammetrických metod se používá univerzální fotogrammetrická metoda 

mapovaní.  

Podrobné měření, z potřeby kontroly přesnosti výsledků se ověřují oměrnými 

mírami. Oměrné míry jsou vodorovné vzdálenosti (délky) odměřené měřícím 

pásmem mezi lomovými body hranic nebo mezi rohy budov. V případě, kdy tyto  

délky nemohou být odměřeny nebo jsou delší jak 50 m, odměří se délky na jiné 

podrobné body (křížové kontrolní míry). Takhle se ověřují jen jednoznačně 

identifikovatelné body. Při použití elektronických teodolitů je možné omezit 

kontrolní míry až na 1/3. Kontrolní míry se pak rozloží po celém mapovaném 

území tak, aby každý jednoznačně identifikovatelný bod byl ověřen alespoň 

jednou kontrolní mírou. Kontrolní měření a měření ověřovacích mír je součástí 

pracovního postupu každého způsobu měření polohopisu. [2] 

 

1.1.6 Obsah základní mapy  

 

Základní mapa obsahuje body bodových polí, polohopis a popis. 

Polohopis tvoří hranice, druhy pozemků, stavby a ostatní prvky polohopisu. Obsah 

mapy je vyjádřený domluveným druhem  čar, značkami a popisem dle technické 

normy.  

V základní mapě se zobrazují všechny trvale stabilizované a trvale signalizované 

body základního polohového bodového pole (ZPBP), body podrobného 

polohového bodového pole (PPBP) a body výškového bodového pole.  
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Zaměřují a zobrazují se:  

- okresní hranice, obecní hranice,  hranice  k. ú.,  hranice  zastavěného  území 

obce,  hranice pozemků vymezené právním vztahem k pozemkům a hranice druhu 

pozemku. Hranice se zaměřují po místním přešetření.  

- stavby trvalého charakteru spojené se zemí pevným základem,  

- dopravní sítě a zařízení,  

- nadzemní potrubní a energetická vedení,   

- vodní toky a vodohospodářská zařízení,  

- veřejná zeleň.  

Předměty malého rozsahu, které nejsou zobrazitelné obrysovou  čarou v obraze 

mapy, se vyznačují mapovýma značkami. 

Základní mapa obsahuje popis sídelních a nesídelních názvů („chotárov“), vodních 

toků, údolí a podobně. V mapě se číslem označují body polohových bodových 

polí, čísla hraničních znaků. Pozemky na mapě jsou označeny parcelními čísly.  

[2] 

 

Mimo rámové údaje základní mapy obsahují:  

a) název druhu mapy,  

b) nomenklaturu (označení) mapového listu,  

c) údaje o poloze mapového listu v administrativním dělení státu, 

d) souřadnicový systém,  

e) měřítko mapy,  

f) údaje o třídě přesnosti mapy,  

g) označení sousedních mapových listů,  

h) původ vzniku mapy,  

i) tirážní údaje. 
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1.1.7 Měřičský náčrt 

  

Měřičský náčrt obsahuje grafickou formou vyjádřené údaje přešetření a 

podrobného měření, které slouží pro výpočet souřadnic podrobných bodů, 

konstrukci kresby a popis mapy.  

Obsahuje všechny předměty měření, které jsou obsahem základní mapy doplněné 

o údaje potřebné k výpočtu souřadnic naměřených podrobných bodů a údaje 

potřebné ke zhotovení čárové kresby mapy.  

Podrobné body v měřičském náčrtu mají přidělené číslo, kterým se zprostředkuje 

vztah mezi obrazem polohy bodu a číselným záznamem o měřeném bodě v 

zápisníku. [2] 

 

Měřičský náčrt má zpravidla dvě formy:  

a) pracovní, která se připravuje z kopie přešetřovacího náčrtu. Záznamy do 

pracovního náčrtu se v terénu zapisují ručně,  

b) dokumentačně-archívní, která obsahuje body bodových polí, strany polygonu, 

měřičské přímky a rajóny, značky druhu pozemků, oměrné míry, čísla podrobných 

bodů a parcelní  čísla.  

Měřičský náčrt je barevně upraven. Měřičská síť a čísla jejich bodů jsou světle 

červené barvy, nehořlavé budovy se vybarví světle červenou barvou, hořlavé 

budovy žlutou barvou a hranice bloků v náčrtu se vybarví modrou barvou. Čárová 

kresba se adjustuje (vyrýsuje černou tuší). Na náčrty se používá kvalitní kreslící 

papír. Měřítko měřičského náčrtu musí umožňovat jasné a čitelné zobrazení  

a zapsaní všech potřebných údajů, aby se zobrazené údaje nepřekrývali. Běžně 

se používá měřítko 1:500 až 1:1000 při mapovaní zastavěných území  

a měřítko 1:1000 a 1:2000 při mapování extravilánu. Měřičské náčrty se zhotovují 

zásadně v měřítku větším nebo rovným měřítku mapy, zpravidla ve formátu A3. 

Měřičské náčrty jsou rámové nebo blokové. Rámové náčrty se zakládají 

postupným čtvrcením mapového listu až po žádané měřítko. Blokové náčrty se 

orientují jednou stranou rozměru na sever a zakládají se tak, aby zobrazovali 
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ucelenou skupinu pozemků (bloky domů), přičemž hranice blokového náčrtu tvoří 

podle možnosti hranice pozemků vymezené právními vztahy. Na hranicích k. ú. se 

při mapovaní zhotoví pro každé mapované území samostatný rámový měřičský 

náčrt. Měřičské náčrty se číslují v rámci k. ú. v číselné řadě začínajícím číslem na 

ten účel určeným příslušnou správou katastru. [2] 

 

1.1.8 Výsledné formy základní mapy  

 

Výsledek tvorby základní mapy – originál základní mapy má dvě formy:  

1. Digitální formu v podobě textového souboru na elektronickém médiu.  

2. Grafickou (analogovou) formu v podobě kresby nebo tisku na rozměrově stálé 

plastové fólii,  v příslušném kladu mapových listů.  

Digitální originál základní mapy se zhotovuje interaktivním postupem na 

počítači s využitím vhodného grafického systému. Jelikož základní mapa bude 

prioritně sloužit jako vektorová katastrální mapa, uplatní se postup stanovený pro 

tvorbu vektorové katastrální mapy. 

Grafický originál základní mapy se vyhotoví kresbou na plotru, nebo digitálním 

tiskem přímo z digitálního souboru. Před tiskem se digitální soubor upraví - rozdělí 

do tvarů mapových listů zkonstruováním jejich rámů a souřadné čtvercové sítě, 

doplní se popisní údaje u rozdělených parcel a zpracují se mimorámové údaje. 

Kresba se vykoná na rozměrově stálou, zpravidla polyesterovou fólií tak, aby 

lineament kresby byl černé barvy s tloušťkou čáry 0, 18 až 0, 25 mm, pokud větší 

tloušťku čáry neurčuje značkový klíč. Kreslící, nebo tiskařské zařízení musí 

umožňovat zobrazení obsahu mapy tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení – 

základní střední souřadnicová chyba zobrazení podrobných bodů mapy xym  

nepřesáhla kritérium dané hodnotou 0, 16 mm na mapě. Posouzení přesnosti 

zobrazení se vykoná dle technické normy. [2] 
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Základními prvky jsou:   

 

a) Body:  

- lomové body linie (spojené alespoň jednou linií),  

-izolované (nejsou spojené žádnou linií),  

- referenční body textů,  

b) linie – jsou definovány spojením bodů; pokud mezi body není žádna linie jsou 

to izolované body,  

c) značky – slouží k zobrazení předmětů obsahu mapy,  

d) texty – popis ve vektorových mapách katastru se realizuje pomocí textů. [2] 

 

Vektorová katastrální mapa se skládá z objektů ve vrstvách:  

 

a) KLADPAR - parcela registru C, kterou tvoří:  

1. identifikátor parcely - atribut obsahující parcelní číslo,  

2. hranice parcely – postupnost pravoúhlých souřadnic x, y lomových bodů, 

kterých spojnice tvoří čáru reprezentující hranici mezi parcelami; parcela  se  musí  

nacházet vždy vpravo od směru této čáry,  

3. text parcelního čísla – text který zobrazuje parcelní číslo ve tvaru  

kmenové číslo / podlomení;  jestliže není možné umístnit celé parcelní číslo z 

důvodu čitelnosti mapy a je zřejmé kmenové parcelní číslo ze sledu parcel, může 

být kmenové číslo nahrazené znakem „:“, 

4. značky  druhu  pozemků – bod  se značkou zobrazující druh pozemku, pokud 

se vyskytují v parcele,  

b) ZAPPAR - hranice druhu pozemků, kterou tvoří:   

1. postupnost  lomových  bodu,  jejichž  spojnici  tvoří čára reprezentující hranici 

mezi dvěma druhy pozemků nebo rozhraními využívaní pozemků, která není 

hranicí parcely,  

c) ZUOB - zastavěné území obce (jen pro nečíselné mapy), které tvoří:  

1. identifikátor obce - atribut obsahující číslo obce,  
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2. hranice  zastavěného  území  obce – postupnost lomových bodu, jejichž 

spojnice tvoří čára ohraničující zastavěné území obce; zastavěné území se musí 

nacházet vždy vpravo od směru této čáry,  

d) KATUZ - katastrální území, které tvoří:  

1. identifikátor katastrálního území  

- atribut obsahující číslo katastrálního území,  

- atribut obsahující název sousedního území,  

2. hranice katastrálního území - postupnost lomových bodů, jejichž spojnice tvoří 

čáru ohraničující katastrální území; katastrální území se musí nacházet vždy 

vpravo od směru této čáry,  

e) LINIE - část území (např. chráněné území), které tvoří:  

1. identifikátor částí území - atribut obsahující popis částí území,  

2. hranice částí území - postupnost lomových bodů, jejichž spojnici tvoří čára 

ohraničující část území; ohraničovaná část území se musí nacházet vždy vpravo 

od směru této čáry,  

3. liniový  prvek  (např.  nadzemní  elektrické  vedení,  os  koleje),  které  tvoří  

postupnost lomových bodu liniového prvku,  

f) ZNACKY - bodový prvek, kterým je bod se značkou použitý v mapě na označení 

předmětu, např. kříž, studna, transformátor a pod.,  

g) POPIS - geografický název, kterým je text se sídelním nebo nesídelním 

názvem,  

h) POLYGON – bod bodového pole, který je tvořený bodem se značkou určující 

typ bodu a textem s označením bodu.  

Tvorba VKM se vytváří interaktivními grafickými metodami v prostředí 

personálního počítače, přičemž se využívá vhodného programového vybavení. 

Postupuje se následovně:  

- Na obrazovce počítače se s využitím seznamu souřadnic vizualizují podrobné 

body.  
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- Postupně podle výkresů s využitím měřičských náčrtů se vytváří polohopisná 

kresba, přičemž se postupuje  podle  stanoveného obsahu vrstev vektorové mapy  

(základní vrstvy KATUZ a ZAPPAR).  

- Vykoná se analýza a kontrola polohopisné kresby základních vrstev (duplicita, 

uzavření a křižovaní linií, topologie ...) a zjištěné nesrovnalosti se odstraní.  

- Z  původních  výkresů (podle měřičských náčrtů) se vytvoří jeden výkres pro celé 

mapované území v rámci katastrálního území.  

- S  využitím  seznamu  souřadnic a dalších podkladů z místního přešetření se 

vytvoří ostatní stanovené vrstvy vektorové mapy. (KATUZ, POLYGÓN, LÍNIE, 

ZNACKY...). 

- Z existujícího obsahu vektorové mapy se s využitím příslušných funkcí sofwaru 

vytvoří objekty a doplní se atributy (údaje charakterizující objekt).  

- Z  podkladů dodaných správou katastru (záznamy  podrobného  měření změn, 

geometrické plány)  se zhotovená vektorová mapa aktualizuje na stav katastru k  

dohodnutému dni se správou katastru, čím se vytvoří vektorová katastrální mapa.  

- Vektorová mapa se upraví do formy mapových listu (označí se mapové listy) a 

zpracují se mimo rámové údaje. [2] 

 

1.2 Účelová mapa 

 

Účelová mapa je mapa velkého měřítka s obsahem přizpůsobeným 

požadavkům, její využití respektive požadavkům objednavatele. Takové mapy jsou 

obsahově podrobnější a přesnější jako Základní mapy velkého měřítka ZMVM, 

které byly tvořené pro požadavky Katastru Nemovitostí. Jsou doplněné o 

inženýrské sítě a technologické zařízení sloužící k provozu nebo k výrobní 

činnosti. (zásobníky, sila, výhybky, sloupy, signalizační zařízení). Příkladem 

takových mapových děl jsou například: Základní mapa závodu (ZMZ), Jednotná 

železniční mapa (JŽM), Základní mapa dálnice (ZMD), Technická mapa města 

(TMM). Účelová mapa vzniká již při zaměření polohopisného a výškopisného 

plánu. Účelové mapy jsou zhotovované v první a druhé třídě přesnosti a jejich 
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zpracování vychází z instrukce pro tvorbu ZM SR velkého měřítka. [3] 

 

1.2.1 Tvorba účelových map 

 

Dle obsahu se mapy dělí na Základní a účelové. Základní mapy mají 

přesně vymezený obsah, jsou to podkladové mapy pro tvorbu účelových map.  

Účelové mapy se doplňují dalším obsahem dle účelu zhotovení. Při tvorbě 

účelových map může být obsah základní mapy redukovaný a tématický obsah 

zvýrazněn, nebo se může obsah podkladové mapy ponechat v původním rozsahu 

a podrobně přepracovat některý z jejich stávajících prvků jako například vodstvo, 

silnice, inženýrské sítě a jejich průběh. Před započetím zemních prací je potřebné 

požádat příslušné správce o jejich vytyčení.  

Nejběžnějším účelovým mapovým podkladem pro využití v inženířské geodézií je 

polohopisný a výškopisný plán, který se využívá jako podklad pro kvalitní a 

zodpovědné vypracování projektové dokumentace se vzájemnou prostorovou 

skladbou navazujících objektů a komunikací. 

Realizací stavebního objektu a jeho následným napojením na inženířské sítě, se 

pro některé lokality území SR vyžaduje zaměření těchto změn do jednotného 

digitálního modelu nazývaného jako digitální technická mapa města. Tahle účelová 

mapa je k zapotřebí pro příslušný stavební úřad k vydání rozhodnutí o užívání 

stavby - ke kolaudaci. [4] 

 

Účelová mapa je tvořená v rozsahu stanoveným objednavatelem 

v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV. Jako výchozí bodové 

pole jsou obvykle použité body Podrobného Bodového Polohového Pole (PBPP), 

Přesné Nivelační Sítě, body nivelačních tahů v dané lokalitě.  

Pokud se jedná o zaměření např. závodu použije se jako podklad stávající 

Základní mapa závodu (ZMZ) – dílo se zhotoví s návazností na její strukturu, stav 

a značkový klíč (klad). Jinde se jako východisko pro zobrazení polohopisné kresby 

použije podklad katastru nemovitostí (kopie map Katastru Nemovitosti, vektorová 
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katastrální mapa VKM), zaměření hranic pozemků. Zákres staveb a polohopisné 

kresby může být převzat (převzetí kresby přichází v úvahu jen po ověření její 

přesnosti), nebo doplněn novým měřením. Polohopisná složka obsahuje 

dohodnuté prvky výrobních technologií, sítí… 

Výškopis je zobrazen pomocí vrstevnic terénních šraf nebo výškových kót.  

Zpracování měření a grafiky díla se provádí v digitální formě, samozřejmě 

s vyplotrováním samotného díla. [3] 

 

2 Vlastní měřičské práce 

 

2.1 Rozsah měřičských prací 

 

Rozsah geodetických prací byl zaměřen na areál kde má probíhat 

výstavba nových budov a přilehlého okolí. 

Předmětem polohopisného měření jsou objekty, stromy, inženýrské sítě a 

výškopisného měření výrazné změny terénu. 

 
Polohopisný a výškopisný plán 

 

Polohopisný a výškopisný plán je mapové dílo, zobrazení dané lokality ve 

vhodném měřítku. Plán obsahuje zaměřené prvky polohopisu – polohopisnou 

kresbu (stavební objekty, silnice, hranice pozemků) a výškopisnou kresbu 

(výškové kóty, vrstevnice, terénní šrafy). Polohopisný a výškopisný plán může 

obsahovat i stav katastru nemovitostí. Měřítko se volí dle požadavku na přesnost 

zobrazení polohopisných prvků. [5] 

Pro jaký účel můžeme použít polohopisný a výškopisný plán 

Polohopisný a výškopisný plán může sloužit k dokumentaci stavu terénu a 

objektů, ale hlavně jako podklad pro vypracování projektu a to zejména když má 

být stavební objekt osazen do svahu, výškově členitého terénu. Polohopisný a 
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výškopisný plán může být zhotoven v místním souřadném a výškovém systému, 

nebo ve státním systému S-JTSK a BpV. [5] 

2.2 Podklady pro měření 

 

K vyhotovení účelové mapy dané lokality je potřeba požádat správu 

katastru nemovitostí o potřebné podklady, které jsou nezbytné pro vyhotovení 

žádané účelové mapy. Podklady byly vyhledány na Správě katastru v Čadci. Byla 

použitá katastrální mapa, aktuální soubor geodetických informací (SGI) a soubor 

popisných informací (SPI), geodetické údaje o PBPP a seznam souřadnic bodů. 

2.3 Rekognoskace terénu 

 

Přímo na místě byla podle pořízených podkladů provedena rekognoskace 

terénu. Dále zde byly nalezeny dvě betonové plochy jako pozůstatek předchozí 

stavby. Byly zkontrolovaný polohy bodu v terénu jejich stav, přístupnost, 

signalizace a stabilizace. Dále byl důkladně promyšlen postup samotného měření 

v terénu a rozložení polohy stanovisek. Při zjištění jakéhokoliv poškození bodů 

ZPBP nebo PPBP je toto nutno nahlásit na příslušné správě katastru. 

 

Obr.  1 Zájmová oblast 
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2.4 Lokalizace signalizovaných inženýrských síti 

 

Investor byl požádán aby zabezpečil u jednotlivých správců sítí jejích 

vytýčení. Je to z hlediska časové náročnosti a těžkého vzájemné domluvy všech 

osob nejvhodnější řešení. Již signalizované inženýrské sítě v terénu byly následně 

zaměřeny. Slovenský katastr nemovitostí neeviduje průběh inženýrských sítí, tuto 

dokumentaci si vedou samotní správcové.  

 

2.5 Založení měřičské sítě 

 

2.5.1 Vyhledání nejvhodnějších bodů pro měřičskou síť 

 

Již při samotné rekognoskaci terénu bylo navrhnuto možné rozmístnění 

bodů měřičské sítě. Body pro jednotlivá stanoviska musí postačit na celkové 

pokrytí a mezi jednotlivými body musí být zachována viditelnost. Při navrhování 

měřičské sítě byla zohledněna i potřeba zmapovat spojení areálu s místní 

komunikací.  

 

2.5.2 Polohové a výškové připojení bodů měřické sítě 

 

Polohové a výškové připojení bodů měřičské sítě do systému S-JTSK 03 a 

BpV bylo provedeno pomocí technologie GNSS. Navrhované body měřičské sítě 

byly zaměřeny metodou RTK.  

 

2.5.3 Stabilizace bodu měřičské sítě metodou RTK 

 

RTK ( Real Time Kinematic ) je metoda kdy GNSS přijímač zpracovává 

RTCM korekce ze základní stanice nebo ze sítě permanentních referenčních 

stanic. Okamžitě pak dokáže vyhodnotit svou reálnou polohu v terénu, díky 

signálům sítě GPS, GLONASS, GALILEO a zmíněných korekcí.  
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2.6 Tachymetrie 

 

Tachymetrie je velice rychlá měřičská metoda při které měřením ze 

stanoviska přístroje určujeme současně polohu i výšku měřených bodů zemského 

povrchu v dané lokalitě. Poloha bodů, které jsme jednotlivě naměřili, se 

v tachymetrii vyjadřuje polárními souřadnicemi – úhel, délka. Výšku bodů 

určujeme trigonometricky. 

 

2.6.1 Vlastní měření tachymetrie 

 

Tachymetrický přístroj se zcentruje a zhorizontuje na daném stanovisku 

na pevně stabilizovaném bodě. Změří se také výška přístroje na stanovisku. 

Zaměřením na jiný bod se určí výchozí směr od kterého se měří úhly na jednotlivé 

podrobné body v terénu. Výchozí směr se zpravidla volí 0g00c. Z prvního 

stanoviska číslo 5001 byl výchozí směr orientován na stanovisko 5002. Následně 

byly měřený všechny dostupné podrobné body (stromy, betonové rohy, rohy 

stávajících budov, ploty… ). Je nutné se také snažit o dodrženi hustoty sítě 

měřených bodů. Po zaměření všech dostupných bodů se opět zaměří výchozí 

směr pak se přesune na další stanovisko a postup se opakuje. S každého 

stanoviska je vhodné si také zaměřit nejlépe dva identický body pro kontrolu 

měření. Přístroj LEICA 1203 obsahuje programové vybavení pro měření 

tachymetrie které automaticky vypočte souřadnice podrobných bodů v S-JTSK. 

Výsledný seznam souřadnic obsahuje příloha č. 3. Součásti tachymetrického 

měření je náčrt. K tachymetrickému náčrtu je vhodné mýt kopií katastrální mapy 

daného území, jinak se musí celý náčrt vyhotovit ručně. Zakreslují se přibližné 

polohy stanovisek, hranice pozemků, silnice, budovy a všechny měřené podrobné 

body. 

 

2.7 Technologie GNSS 

 

Úřadem geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky byla 

přidělena správcům geodetických základů na Geodetickém a kartografickém 
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ústavu Bratislava úloha pod názvem „Slovenská priestorová observačná služba“ 

SKPOS 

 

2.7.1 Infrastruktura SKPOS 

 

Služba je vybudovaná na čtyřech bodech: 

1. Legislativa, 

2. Síť referenčních stanic na příjem signálu GNSS umístněných na 

geodetických bodech, 

3. Národní servisní centrum (NSC). NSC plní funkce řídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SKPOS-

dm, SKPOS-cm a SKPOS--mm, které slouží na přesné určování 

prostorové polohy v závazných geodetických referenčních systémech v 

reálnem čase a s volitelnou mírou přesnosti, které využívají signály z 

globálních navigačních družicových systémů GPS NAVSTAR, GLONASS, 

4. Virtuální privátní síť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slouží k 

přenosu dat z referenčních stanic do NSC a na komunikaci s uživateli přes 

prostředí internetu pomocí služeb GPRS (EDGE, HSDPA) 

 

Na téhle infrastruktuře provozovatel poskytuje uživatelům  službu, kterou 

nazýváme „Slovenská priestorová observačná služba“ SKPOS. Zabezpečení 

služby je realizované softwarovým vybavením, z kterého preferujeme síťové 

řešení na konceptu VRS (virtuální referenční stanice). Koncept FKP (plošné 

korekční parametre) nejsou poskytovány pro rovnocennost s řešením VRS. Do 

síťového řešení služby je připojených 26 národních stanic a vhodné stanice ze 

zahraničí. Jejich rozmístnění lze najít na webové 

stránce http://www.skpos.gku.sk/. Kromě národních stanic Jsou uzavřené dohody 

taky ze všemi sousedními státy  na další stanice GNSS. [6] 

http://www.skpos.gku.sk/
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Obr.  2 Sít permanentích stanic SKPOS 

 

SKPOS poskytuje dvě základní služby: 

1. Pro reálný čas (RTK), máme 2 typy služeb: 

- SKPOS_dm 

- SKPOS_cm 

2. K dodatečnému zpracování údajů (postprocessing): 

- SKPOS--mm VS. údaje z virtuální referenční stanice 

- SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice 

 

Služby pro reálný čas se poskytují pomocí internetu prostřednictvím standardu NTRIP 

(Networked Transport of RTCM via Internet Protokol) ve formátu RTCM (Rádio 

technická komise pro námořní služby) 2.3 a 3.1. Record. Na dodatečné 

zpracování prostřednictvím Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 resp. FTP jsou 

poskytovány údaje ve formátu RINEX 2.11. Služba zabezpečuje šíření korekci pro celé 

území SR v požadované kvalitě. [6] 

http://igs.bkg.bund.de/index_ntrip.htm
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2.7.2 Poskytované služby 

 

Koncový uživatel služeb SKPOS pro reálný čas musí být schopen přijímat 

signály GNSS korekce z NSC přes GPRS. Aktuální informace o plošném pokrytí 

území pro datové služby GPRS je potřebné si ověřit na internetových stránkách 

mobilních operátorů. Případně otázky týkající se pokrytí signálem GPRS, např. 

kapacitu, spolehlivost je potřebné řešit u operátorů mobilních sítí. Přetížení 

datových síti GPRS v špičkách je převážně příčinou selhání možnosti měření 

pomocí SKPOS. 

 
Korekce SKPOS_cm v současnosti vysíláme na konceptu virtuálních referenčních 

stanic VRS: 

 
Tabulka 1 Korekce SKPOS 

 

služba formát koncept GNSS 

SKPOS_DM_SVK RTCM 2.1 VRS GPS + GLONASS 

 
SKPOS_CM_23 
SKPOS_CM_31 

    

RTCM 2.3  VRS GPS + GLONASS 

RTCM 3.1 VRS GPS + GLONASS 

SKPOS-mm RINEX 2.11 včetně kódu L2C GPS + GLONASS 

 

Formáty údajových souborů mají různou velikost a kladou rozdílné požadavky na 

přenos GPRS (při 10 družicích asi v téhle orientačních rozsazích): 

VRS RTCM 2.3 posílá uživateli údaje o objemu cca 900 bytu za sekundu a přijímá 

přes NMEA 30 bytu za sekundu, 

VRS RTCM 3.1 posílá uživateli údaje o objemu cca 280 bytu za sekundu, přijímá 

NMEA 25 bit za sekundu, 

DGNSS RTCM 2.1 posílá uživateli údaje o objemu cca 170 bit za sekundu a 

přijímá NMEA 10 bit za sekundu. 

Hlavní dovozci přijímačů GNSS na Slovensku již vyzkoušeli přístupové práva pro 

NTRIP-caster SKPOS a otestovali kompatibilitu přijímačů při příjmu korekcí 

prostřednictvím standardizovaných formátů RTCM 3,1. [6] 

 

http://www.aiub.unibe.ch/download/rinex/rinex211.txt
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2.7.3 Potřebné vybavení uživatele 

 

Doporučená sestava pro geodetická měření: 

- geodetický přijímač (rover) GNSS (nebo jen rover přijímající signály GPS) 

schopný pracovat v RTK režimu podporující některý z uvedených formátu: RTCM 

2.3, RTCM 2.3 + správa 59, RTCM 3.1. 

- řídící jednotka nebo PDA umožňující: 

     a) připojení k internetu, 

   b) zaslat aktuální polohu přijímače ve tvaru NMEA GGA správy, 

   c) přijímat korekce pomocí služeb NTRIP protokolů (NTRIP klient). 

V případě neužívaní národních korekcí formátu RTCM 3.1, musí být v přijímači 

GNSS platné parametry globálního transformačního klíče a DVRM. 

Platné parametry Besselova elipsoidu. [6] 

 

2.7.4 Vlastnosti generátoru VRS v RTCM 3.1 

 

Generují se údaje pro měření RTK v koncepci VRS ve formátu RTCM 3.1 

pro družice GPS NAVSTAR, GLONASS. Elevační maska pro poskytnuté údaje je 

10 stupňů nad horizontem. Uživatelům se posílají v časových intervalech tyto 

správy: 

 
Číslo správy    Popis                                                    Interval zasílaní zprávy 

1004    Rozšířené L1&L2 GPS RTK observace                      1 sec 

1005    Poloha RTK referenční Stanice (ARP)                      5 sec 

1007    Popis antény (typ)                                                 5 sec 

1012    Rozšířené L1&L2 GLONASS RTK observace            1 sec 

1021    7 transformačních parametrů  

                      pro Helmertovu transformaci ETRS89→JTSK03 

1023    Výška DVRM  pro požadovanou polohu 

1030    Síťové RTK rezidua pro GPS                                   10 sec 

1031    Síťové RTK rezidua pro GLONASS                           10 sec 

1033    Popis přijímače a antény (typ)                                    5 sec 
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2.7.5 Transformace mezi S-JTSK a ETRS89 

 

SKPOS  primárně zabezpečuje určování prostorové polohy v Evropském 

terestrickém referenčním systému - ETRS89 a v realizaci národního rovinného 

souřadného systému JTSK03.  

Korekce z SKPOS ve formátu RTCM 3.1 (mountpoint SKPOS_CM_31) jsou 

rozšířené o vysílanou zprávu 1021, která obsahuje 7 transformačních parametrů 

zabezpečujících jednoznačný  převod údajů z ETRS89 do JTSK03. Stejně tak je 

rozšířený o vysílanou zprávu 1023, která obsahuje výškový grid zabezpečující 

převod z elipsoidických výšek (h - ETRS89) na nadmořské výšky (H - Bpv) k místu 

měření. Využitím těchto 2 vysílaných zpráv Vám bude garantované jednoznačné 

určení bodů v JTSK03 a Bpv. Přijímač je potřebné nastavit na příjem těchto 

vysílaných zpráv v RTCM 3.1. Potom nebude potřebné mít v přijímači GNSS 

nastavené žádné jiné transformační parametry a mýt DVRM. 

Upozorňujeme na nutnost kontroly nastavení správných parametrů Besselova 

elipsoidu v přijímači.  

Platné hodnoty mají být: a = 6 377 397, 155 m a f = 1: 299, 152 812 8, kde "a" je 

délka hlavní poloosy a "f" je její zploštění. 

V případe nevyužívání zpráv 1021 a 1023 ze služby SKPOS_CM_31, je potřebné 

ke transformaci z ETRS89 do JTSK03 použít globální transformační parametry: 

tři translace: dX = – 485,021 m, dY = – 169,465 m, dZ = – 483,839 m, 

tři rotace: ωX = 7,786342", ωY = 4,397554", ωZ = 4,102655", 

měřítko: ds = 0,000000 ppm.   (0,008099) 

Na převod prostorových údajů (ETRS89) do S-JTSK je potřebné použít také platný 

DVMR. [6] 

 
 
 
 



Bc. Peter Mikolaj: Geodetické práce při výstavbě budov 

 

   2012                                                                                                                                      25 

 

2.8 Použité přístroje a pomůcky  

 

2.8.1 FOIF A20 – přístroj pro zaměření polohy stanovisek 

 

Tří frekvenční RTK GNNS přístroj pro SKPOS s TRIMBLE přijímačem, 

který má až 220 univerzálních kanálů pro příjem většího počtu satelitních signálu a 

lepší výkon v terénu. Přístroj je vybaven špičkovým softwérom FieldGenius, OLED 

displejem, hlasovým hlášením stavu GNNS přijímače, Bluetooth připojení pro PDA 

počítač. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.  3 PDA a GNSS příjímač 
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Technické parametry: 
 

Tabulka 2 Technické parametry FOIF A20 

 

Přesnost RTK fázového měření Horizontální 10mm + 1ppm 

Vertikální      20mm + 1ppm 

Přesnost Post-processing 

(Statická, rychlá statická) 

Horizontální    5mm + 0,5ppm 

Vertikální      10mm + 0,5ppm 

Přesnost Post-processing 

(dlouhá statická) 

Horizontální    3mm + 0,5ppm 

Vertikální        6mm + 0,5ppm 

Přesnost Post-processing 

(kinematická) 

Horizontální    10mm + 1ppm 

Vertikální        20mm + 1ppm 

Displej Grafický OLED, 4 řádky x 16 znaků  

Paměť 128 MB interní paměť, externí SD karta 

Hmotnost přijímače 1,7 kg s baterií 

Prostředí  Operační teplota -30º C - +55º C 

Příslušenství 2x baterie, nabíječky, přepravní kufřík, 

výtyčka, PDA, GNSS přijímač 
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2.8.2 LEICA 1203 – přístroj pro zaměření podrobných bodů 

   

Totální stanice LEICA 1203 má interní paměť do které se ukládají 

naměřené hodnoty, provozní podmínky která se dá dále rozšířit paměťovými 

kartami Compact Flash. Přístroj dále obsahuje vlastní zabudovaný software 

s programy pro volné stanovisko, tachymetrii, vytyčovací práce, výpočet výměr a 

jiné. Automaticky koriguje chyby z tlaku a teploty. Totální stanice umožňuje měření 

bez odrazného hranolu až do vzdálenosti 200m. Vše se ovládá pomocí 

alfanumerické klávesnice a přehledného displeje.  

 

 

 
 

Obr.  4 LEICA 1203 
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Technické parametry: 
 

Tabulka 3 Technické parametry LEICA 1203 

 

Přesnost úhlů 3’’ (1 mgon) 

Měření úhlů Absolutně, kontinuální, diametricky 

Přesnost délek 2 mm + 2 ppm 

Dosah dálkoměru na 1 hranol 3500 m 

Kompenzátor Centrální dvouosá, elektronická kompenzace 

Objektiv Zvětšení:  30 x 

Automatické cílení na 1 hranol Dosah 1000/800m  

Kapacita interní paměti 64 MB 

Klávesnice velká plně alfanumerická 

Kódování Ano 

Hmotnost 4,8 – 5,5 kg , doporoučí se robustný stativ 

Provozní podmínky 
 - 20°C  až + 50°C, skladování -40°C  až + 
70°C 

 
 

2.9 Zpracování naměřených hodnot  

 
Podrobné body byly zaměřeny z tří stanovisek 5001, 5002 a 5003. Byly 

měřeny tyto údaje: délka, vodorovný úhel, zenitový úhel, výška stroje, výška cíle. 

Celkem takhle bylo zaměřeno 178 podrobných bodů. Graficky byly tyto údaje 

zpracovány pomoci softwaru AutoCAD, výpočetní práce byly prováděny pomocí 

programu GROMA. 

 

 
 
 



Bc. Peter Mikolaj: Geodetické práce při výstavbě budov 

 

   2012                                                                                                                                      29 

 

2.10  Vytyčení budov 

 

Každý stavební objekt se skládá ze základního a podrobného vytýčení. Při 

základním vytýčení se přenesou hlavní prvky objektu (polohové čáry, hlavní osy, 

body trasy a hlavní výškové body) z výkresu přímo do terénu. Jde o určení 

prostorové polohy objektu. Při podrobném vytýčení se určují rozměry a tvar ve 

vodorovném a svislém směru. Důležité je vybudování přesné vytyčovací sítě, které 

je pak základem rychlé a kvalitní realizace vytýčení. Neoddělitelnou částí stavební 

dokumentace v investiční výstavbě tvoří vytyčovací výkres, podle stavebního 

zákona je potřebné jej předložit při žádosti ke kolaudaci stavebního projektu. 

Vlastní vytyčovací práce probíhaly ze dvou stanovisek a to 5001 a 5002. 

Metodou polárních souřadnic byly vytyčeny rohy všech budov. Jelikož budovy 

neměly přesně obdélníkový tvar různé výstupky a oblouky u vchodů do budov byly 

vytyčeny pomocí ortogonální metody. Potřebné polární a ortogonální vytyčovací 

prvky byly vypočteny pomocí programu GROMA a jsou uvedeny v příloze č. 5. Po 

vytýčení byla provedena kontrola vytýčení. 

  

2.11  Kontrolní měření 

 

Kontrolní měření zabezpečuje ověření prostorové skladby stavebních 

objektů, posuzuje vzájemný vztah mezi projektem a jeho samotnou realizací.  

 

Kontrola jednotlivých prvků se provádí metodami:  

- opakovaným geodetickým měřením, 

- opakovaným vytýčením nezávislou metodou, 

- opakovaným vytýčením metodou řádově vyšší přesností než bylo vykonané 

vytyčení. 
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3 Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhotovení polohopisné a výškopisné 

mapy pro zadanou oblast a blízké okolí, které se nachází v katastrálním území 

Zborov nad Bystricou jako podklad k výstavbě bytových domů. O potřebné 

podklady pro zhotovení jsem požádal Správu katastra v Čadci. První polovina 

diplomové práce byla věnována teoretickému popisu rozdělení map, jejich tvorbu, 

obsah, součástí a výsledné formy. Následuje měřičská a výpočetní část, kde jsou 

popsány postupy měření, také se zde nachází část teorie o použitých 

technologiích. K zaměření bodů stanovisek byla použitá technologie GNSS a 

ke změření samotných podrobných bodů tachymetrická metoda, při které se 

poloha bodu určuje polárně a nadmořská výška trigonometricky. Souřadnice všech 

bodů byly určený v systému S-JTSK a nadmořské výšky v systému BpV. 

Při vypracovávání tyhle diplomové práce jsem se obohatil o mnoho 

nových poznatků a zjištění z oblasti technologii GNSS, která se zdá být 

v budoucnu velice využívána a bez které se zajisté neobejdu i ve své praxi. 
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Příloha č. 1 :  
 
Údaje z vektorové katastrální mapy 
 
&O KLADPAR 100 
&A PARCIS=3573.001 
&L P 430194.54 1156703.47 B=351122 C=3 K=1 
   L 430231.35 1156763.92 C=1 
   L 430262.65 1156747.81 B=350016 C=53 
   L 430278.15 1156741.49 C=72 
   L 430286.50 1156737.99 B=350284 C=40 
   L 430298.49 1156732.96 B=350016 C=54 
   L 430319.74 1156723.46 C=55 
   L 430334.99 1156716.95 C=60 
   L 430343.32 1156713.75 C=61 
   L 430356.17 1156700.38 B=350537 C=20 
   L 430375.27 1156680.50 B=350252 C=835 
   L 430374.35 1156680.00 B=350537 C=19 
   L 430314.60 1156647.87 B=350252 C=830 
   L 430241.13 1156655.55 C=829 
   L 430213.57 1156670.91 C=826 
   L 430201.16 1156701.08 C=825 
   L 430197.23 1156699.80 C=824 
   L 430194.54 1156703.47 B=351122 C=3 
  NL 430270.81 1156715.60 C=5 
   L 430264.26 1156704.24 C=4 
   L 430317.10 1156673.83 C=6 
   L 430323.65 1156685.19 C=7 
   L 430270.81 1156715.60 C=5 
  NL 430194.54 1156703.47 C=3 
&T 430261.75 1156684.12 '3573/1' D=5 F=1 H=1.6 K=1 
&L P 430261.85 1156683.12 K=1 S=32 
&O KLADPAR 101 
&A PARCIS=3573.004 
&L P 430264.26 1156704.24 B=351122 C=4 K=1 
   L 430270.81 1156715.60 C=5 
   L 430323.65 1156685.19 C=7 
   L 430317.10 1156673.83 C=6 
   L 430264.26 1156704.24 C=4 
&T 430292.60 1156697.32 '3573/4' D=5 F=1 H=1.6 K=1 
&L P 430292.90 1156696.42 K=1 S=32
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Příloha č. 2 :  
 
Kopie katastrální mapy: 
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Příloha č. 3: 
 
Seznam daných bodů: 
 
         Č.b Y  X     Z      Kód kvality 
3500160047  430267.75        1156757.48      0.00  3 
3500160048   430271.43  1156756.55  0.00  3 
3500160052   430266.11  1156754.44  0.00  3 
3500160053   430262.65  1156747.81  0.00  3 
3500160054   430298.49  1156732.96  0.00  3 
3500160055   430319.74  1156723.46  0.00  3 
3500160056   430323.06  1156728.37  0.00  3 
3500160057   430325.02  1156733.02  0.00  3 
3500160058   430336.50  1156722.51  0.00  3 
3500160059   430337.11  1156721.86  0.00  3 
3500160060   430334.99  1156716.95  0.00  3 
3500160061   430343.32  1156713.75  0.00  3 
3500160062   430345.10  1156717.34  0.00  3 
3500160063   430322.23  1156727.79  0.00  3 
3500160064   430313.08  1156732.46  0.00  3 
3500160065   430315.86  1156738.15  0.00  3 
3500160066   430304.30  1156743.75  0.00  3 
3500160067   430301.14  1156737.73  0.00  3 
3500160068   430302.13  1156744.90  0.00  3 
3500160069   430293.42  1156749.42  0.00  3 
3500160070   430289.49  1156743.32  0.00  3 
3500160071   430281.41  1156747.17  0.00  3 
3500160072   430278.15  1156741.49  0.00  3 
3500160073  430279.43  1156748.55  0.00  3 
3500160074   430271.92  1156752.30  0.00  3 
3500160194   430274.87  1156750.83  0.00  3 
3500160195   430273.55  1156755.57  0.00  3 
3500160196   430276.50  1156754.09  0.00  3 
3500160197   430281.06  1156751.82  0.00  3 
3500160201   430338.53  1156727.17  0.00  3 
3500160202   430336.19  1156728.96  0.00  3 
3500180129   430376.32  1156679.66  0.00  3 
3500180133   430358.50  1156705.87  0.00  3 
3500180134   430358.17  1156705.64  0.00  3 
3500180136   430362.85  1156699.59  0.00  3 
3500180137   430362.52  1156699.36  0.00  3 
3500200012   430378.16  1156676.11  0.00  3 
3500200013   430381.26  1156672.76  0.00  3 
3500200014   430382.78  1156669.31  0.00  3 
3500200015   430384.16  1156665.88  0.00  3 
3502520675   430208.86  1156740.91  0.00  3 
3502520676   430203.46  1156742.59  0.00  3 
3502520715   430211.05  1156747.55  0.00  3 
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3502520716   430210.08  1156752.12  0.00  3  
3502520717   430209.22  1156763.67  0.00  3 
3502520722   430222.08  1156762.90  0.00  3 
3502520822   430179.04  1156733.74  0.00  3 
3502520823   430181.14  1156721.69  0.00  3 
3502520824   430197.23  1156699.80  0.00  3 
3502520825   430201.16  1156701.08  0.00  3 
3502520826   430213.57  1156670.91  0.00  3 
3502520827   430210.69 1156668.53  0.00  3 
3502520828   430240.09  1156651.77  0.00  3 
3502520829   430241.13  1156655.55  0.00  3 
3502520830   430314.60  1156647.87  0.00  3 
3502520831   430314.76  1156643.38  0.00  3 
3502520832   430329.61  1156651.08  0.00  3 
3502520833   430340.70  1156654.95  0.00  3 
3502520834   430376.70  1156676.31  0.00  3 
3502520835   430375.27  1156680.50  0.00  3 
3502840040   430286.50  1156737.99  0.00  3 
3504590001   430381.04  1156673.00  0.00  3 
3505370005   430356.00  1156709.08  0.00  3 
3505370006   430354.55  1156711.66  0.00  3 
3505370013   430369.02  1156691.47  0.00  3 
3505370014   430370.39  1156689.14  0.00  3 
3505370015   430376.12  1156679.54  0.00  3 
3505370018   430354.72  1156702.74  0.00  3 
3505370019   430374.35  1156680.00  0.00  3 
3505370020   430356.17 1156700.38  0.00  3 
3511220001   430231.35  1156763.92  0.00  3 
3511220002   430234.36  1156769.56  0.00  3 
3511220003   430194.54  1156703.47  0.00  3 
3511220004   430264.26  1156704.24  0.00  3 
3511220005   430270.81  1156715.60  0.00  3 
3511220006   430317.10  1156673.83  0.00  3 
3511220007   430323.65  1156685.19  0.00  3
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Příloha č. 3: 
 
Seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů: 
 
Č.b.        Y         X     Z         Kód kvality 
  1 430295.47  1156769.46  434.90  3 
  2  430300.29  1156773.51  434.93  3 
  3  430294.44  1156770.48  434.89  3 
  4  430295.49  1156770.98  434.97  3 
  5  430289.20  1156767.68  434.82  3 
  6  430288.65  1156764.34  434.83  3 
  7  430290.62  1156763.76  434.92  3 
  8  430294.11  1156766.54  434.95  3 
  9  430295.25  1156766.92  434.97  3 
  10 430284.50  1156765.91  434.84  3 
  11  430276.53  1156758.83  434.56  3 
  12  430275.02  1156762.37  434.71  3 
  13  430272.36  1156761.76  434.73  3 
  14  430269.59  1156761.87  434.80  3 
  15  430266.76  1156762.34  434.90  3 
  16  430268.06  1156757.52  434.90  3 
  17  430267.65  1156757.55  435.05  3 
  18  430265.88  1156753.33  434.80  3 
  19  430262.68  1156747.90  434.79  3 
  20  430261.39  1156765.61  435.02  3 
  21  430258.67  1156767.01  435.15  3 
  22  430260.26  1156769.33  434.88  3 
  23  430246.12  1156771.48  435.41  3 
  24  430234.66  1156775.41  436.04  3 
  25  430232.27  1156776.39  436.09  3 
  26  430229.95  1156777.42  436.20  3 
  27  430227.66  1156778.53  436.33  3 
  28  430233.28  1156778.31  435.78  3 
  29  430228.27  1156774.40  436.10  3 
  30  430245.58  1156768.06  435.35  3 
  31  430270.03  1156758.52  434.82  3 
  32  430279.48  1156740.86  434.54  3 
  33  430298.46  1156732.95  434.25  3 
  34  430310.50  1156727.66  434.24  3 
  35  430331.62  1156717.22  433.93  3 
  36  430342.96  1156711.50  433.73  3 
  37  430346.09  1156719.44  434.08  3 
  38  430349.22  1156719.17  434.04  3 
  39  430346.78  1156707.01  434.10  3 
  40  430343.85  1156707.73  434.13  3 
  41  430343.20  1156707.11  434.17  3 
  42  430340.65  1156696.18  434.18  3 
  43  430343.45  1156695.24  434.18  3 
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  44  430345.62  1156694.84  434.14  3 
  45  430350.48  1156721.43  433.90  3 
  46  430350.61  1156719.86  433.84  3 
  47  430351.84  1156717.12  433.72  3 
  48  430353.24  1156714.49  433.65  3 
  49  430356.07  1156709.17  433.85  3 
  50  430358.28  1156705.96  434.45  3 
  51  430354.74  1156702.83  433.62  3 
  52  430356.46  1156699.64  433.38  3 
  53  430358.47  1156696.63  433.22  3 
  54  430357.66  1156696.55  432.95  3 
  55  430354.14  1156700.78  432.96  3 
  56  430352.23  1156704.02  433.97  3 
  57  430352.82  1156700.02  433.80  3 
  58  430349.27  1156709.35  433.98  3 
  59  430350.51  1156703.08  433.93  3 
  60  430352.59  1156697.06  433.76  3 
  61  430344.81  1156699.51  434.19  3 
  62  430372.50  1156680.61  433.22  3 
  63  430371.61  1156679.65  432.85  3 
  64  430370.78  1156678.87  433.47  3 
  65  430368.84  1156676.94  433.64  3 
  66  430366.44  1156674.93  433.60  3 
  68  430376.09  1156679.63  433.56  3 
  69  430377.44  1156674.63  433.24  3 
  70  430376.77  1156674.15  432.74  3 
  71  430375.84  1156673.65  433.34  3 
  72  430375.85  1156667.82  434.02  3 
  73  430373.08  1156666.50  434.00  3 
  74  430363.65  1156665.32  433.30  3 
  75  430361.99  1156660.38  433.52  3 
  76 430361.61  1156658.48  432.82  3 
  77 430361.30  1156657.40  433.35  3 
  78  430354.76  1156649.10  433.53  3 
  79  430347.65  1156658.61  433.84  3 
  80  430347.70  1156659.52  433.15  3 
  81  430347.77  1156660.36  433.87  3 
  82  430342.75  1156660.78  433.96  3 
  83  430342.64  1156660.10  433.38  3 
  84  430342.59  1156659.30  433.91  3 
  85  430329.40  1156651.59  434.37  3 
  86  430330.35  1156648.25  434.30  3 
  87  430309.67  1156638.19  435.93  3 
  88  430307.43  1156641.34  435.80  3 
  89  430325.57  1156658.88  434.13  3 
  90  430325.73  1156658.06  433.70  3 
  91  430325.93  1156657.20  434.09  3 
  92  430314.23  1156654.32  433.91  3 
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  93  430352.89  1156666.93  433.89  3 
  94  430348.50  1156668.11  433.92  3 
  95  430353.24  1156671.74  433.93  3 
  96  430348.76  1156672.21  433.96  3 
  97  430340.79  1156690.74  434.30  3 
  98  430333.44  1156693.19  434.29  3 
  99  430336.40  1156698.57  434.16  3 
  100  430331.77  1156698.02  434.16  3 
  101  430320.53  1156700.88  434.41  3 
  102  430318.91  1156698.16  434.48  3 
  103  430300.02  1156709.68  434.51  3 
  104  430301.35  1156712.87  434.47  3 
  105  430270.13  1156729.18  434.72  3 
  106  430268.81  1156726.43  434.67  3 
  107  430262.39  1156731.09  434.96  3 
  108  430264.58  1156733.39  434.87  3 
  109  430260.72  1156739.83  434.80  3 
  110  430256.66  1156740.05  435.19  3 
  111  430260.75  1156748.68  434.84  3 
  112  430257.58  1156749.77  434.87  3 
  113  430259.01  1156759.63  434.92  3 
  114  430262.99  1156757.69  434.88  3 
  115  430265.93  1156759.21  434.89  3 
  116  430256.84  1156763.99  434.94  3 
  117  430246.76  1156740.21  435.53  3 
  118  430250.98  1156737.65  435.48  3 
  119  430252.28  1156734.20  435.40  3 
  120  430249.84  1156735.80  435.60  3 
  121  430245.65  1156738.54  435.64  3 
  122  430242.90  1156740.44  435.54  3 
  123  430242.64  1156740.20  435.60  3 
  124  430241.99  1156740.48  435.52  3 
  125  430240.95  1156738.78  435.55  3 
  126  430241.83  1156737.99  435.70  3 
  127  430224.22  1156710.95  435.81  3 
  128  430234.70  1156705.19  435.64  3 
  129  430240.28  1156710.08  435.26  3 
  130  430246.95  1156720.39  435.25  3 
  131  430251.36  1156727.19  435.25  3 
  132  430249.01  1156728.84  435.55  3 
  133  430230.30  1156745.74  435.81  3 
  134  430221.18  1156752.48  436.60  3 
  135  430217.70  1156737.40  436.53 3 
  136  430213.21  1156721.61  436.13  3 
  137  430202.74  1156713.18  438.03  3 
  138  430191.00  1156703.79  441.01  3 
  139  430218.97  1156697.51  435.57  3 
  140  430229.75  1156682.93  435.19  3 
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  141  430242.15  1156677.38  434.83  3 
  142  430236.54  1156668.69  435.41  3 
  143  430259.43  1156662.66  434.33  3 
  144  430288.08  1156662.42  434.73  3 
  145  430272.30  1156657.45  434.45  3 
  146  430286.09  1156674.18  434.70  3 
  147  430266.96  1156685.88  434.77  3 
  148  430256.11  1156698.82  434.85  3 
  149  430260.18  1156714.52  434.66  3 
  150  430276.14  1156700.98  434.50  3 
  151  430278.68  1156706.72  434.61  3 
  152  430277.51  1156707.29  434.52  3 
  153  430275.92  1156708.16  433.94  3 
  154  430274.33  1156701.69  434.57  3 
  155  430273.07  1156702.73  433.80  3 
  156  430271.15  1156700.86  434.12  3 
  157  430278.95  1156710.11  434.40  3 
  158  430279.56  1156709.77  434.58  3 
  159  430280.55  1156711.27  434.48  3 
  160  430292.17  1156704.84  434.58  3 
  161  430289.52  1156699.73  434.55  3 
  162  430286.77  1156701.21  434.57  3 
  163  430283.96  1156696.23  434.62  3 
  164  430291.38  1156687.73  434.47  3 
  165  430298.87  1156701.34  434.50  3 
  166  430313.72  1156689.53  434.30  3 
  167  430306.92  1156680.63  434.30  3 
  168  430302.16  1156673.32  434.23  3 
  169  430317.86  1156668.91  434.51  3 
  170  430328.93  1156678.51  434.07  3 
  171  430335.41  1156669.02  434.05  3 
  172  430342.88  1156680.70  434.15  3 
  173  430346.79  1156682.01  434.12  3 
  174  430358.01  1156684.28  433.75  3 
  175  430361.14  1156686.23  433.71  3 
  176  430363.39  1156687.41  433.62  3 
  177  430236.48  1156704.21  435.61  3 
  178 430273.54  1156755.58  434.65  3 
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 Příloha č. 4: 
 
Seznam souřadnic bodů měřičské sítě  
 
Č.b.        Y         X     Z         Kód kvality 

5001  430233.212    1156711.444      435.54        3 

5002  430334.413    1156694.447      434.25        3 

5003  430268.048    1156757.846      434.85        3
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Příloha č. 5: 
 
Vytyčovací prvky podrobných bodů budov  
 
 [51] POLÁRNÍ VYTYČOVACÍ PRVKY 
============================= 
Měřítkový koeficient: 1.0000000000 (0.0 mm/100m) 
 
Stanovisko: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        5001   430233.212  1156711.444 
-------------------------------------- 
 
Orientace: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        5002   430334.413  1156694.447 
-------------------------------------- 
 
Vytyčované body: 
         Bod            Y              X          Hz          Délka   
---------------------------------------------------------------------------------- 
        5001         430233.212  1156711.444                            
        5002        430334.413  1156694.447      0.0000    102.618      
  1000020027   430220.890  1156734.630  258.3088    26.257    
  1000020028   430249.170  1156736.700  325.2808    29.875    
  1000020029   430257.040  1156690.940    34.6422    31.435   
  1000020030   430216.770  1156691.810  133.7885    25.609   
  1000020031   430231.180  1156730.240  282.5509    18.906    
  1000020032   430259.470  1156732.310  346.6594    33.539    
  1000020033   430267.340  1156686.550    29.5268    42.243   
  1000020034   430244.370  1156680.040    67.6729    33.327   
  1000020035   430267.240  1156714.860  383.0371    34.199   
  1000020036   430238.970  1156712.790  374.7874    5.913   
  1000020037   430210.680  1156710.720  187.3618    22.544   
  1000020038   430210.880  1156678.010  126.8963    40.206   
  1000020039   430277.540  1156710.460  390.8196    44.339   
  1000020040   430249.260  1156708.400      1.3403    16.334   
  1000020041   430220.980  1156706.330  164.1966    13.258   
  1000020042   430238.480  1156666.240    82.0209    45.510   
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[51] POLÁRNÍ VYTYČOVACÍ PRVKY 
============================= 
Měřítkový koeficient: 1.0000000000 (0.0 mm/100m) 
 
Stanovisko: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        5002   430334.413  1156694.447 
-------------------------------------- 
 
Orientace: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        5001   430233.212  1156711.444 
-------------------------------------- 
 
Vytyčované body: 
         Bod             Y               X         Hz         Délka       
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1000020043   430295.530  1156716.930   22.7816    44.915   
  1000020044   430313.600  1156695.080  391.3423    20.823    
  1000020045   430331.680  1156673.240  297.5660    21.382    
  1000020046   430305.830  1156712.530   25.3171    33.823   
  1000020047   430323.900  1156690.680  367.5027    11.168   
  1000020048   430341.990  1156668.840  271.0919    26.704   
  1000020049   430341.890  1156697.150  167.3229     7.951   
  1000020050   430285.320  1156693.010  387.5437    49.114    
  1000020051   430303.400  1156671.170  348.4174    38.777   
  1000020052   430352.190  1156692.760  195.4300    17.857   
  1000020053   430295.630  1156688.620  379.9127    39.218   
  1000020054   430313.700  1156666.780  330.3183    34.561   
 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0027         0.00         0.00 
    10 0002 0037        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0055        10.80         0.00 
    10 0002 0056        11.05         0.90 
    10 0002 0057        12.65         0.90 
    10 0002 0058        13.62         0.00 
************************************************************** 
 
 
 



Bc. Peter Mikolaj: Geodetické práce při výstavbě budov 

 

   2012                                                                                                                                      46 

 

** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0028         0.00         0.00 
    10 0002 0036        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0059        10.80         0.00 
    10 0002 0060        11.05         0.90 
    10 0002 0061        12.65         0.90 
    10 0002 0062        13.62         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0027         0.00         0.00 
    10 0002 0037        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0055        10.08         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0028         0.00         0.00 
    10 0002 0036        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0059        10.08         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0035         0.00         0.00 
    10 0002 0029        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0063        10.08         0.00 
    10 0002 0064        11.05         0.90 
    10 0002 0065        12.65         0.90 
    10 0002 0066        13.62         0.00 
************************************************************** 
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** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0043         0.00         0.00 
    10 0002 0050        26.01         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0067        10.08         0.00 
    10 0002 0068        11.05         0.90 
    10 0002 0069        12.65         0.90 
    10 0002 0070        13.62         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0044         0.00         0.00 
    10 0002 0051        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0071        10.08         0.00 
    10 0002 0072        11.05         0.90 
    10 0002 0073        12.65         0.90 
    10 0002 0074        13.62         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0049         0.00         0.00 
    10 0002 0045        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0075        10.08         0.00 
    10 0002 0076        11.05         0.90 
    10 0002 0077        12.65         0.90 
    10 0002 0078        16.62         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0049         0.00         0.00 
    10 0002 0045        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0079        13.62         0.00 
************************************************************** 
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** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0031         0.00         0.00 
    10 0002 0041        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0080         7.40         0.00 
    10 0002 0081         7.40        -0.40 
    10 0002 0082        18.90        -0.40 
    10 0002 0083        18.90         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0032         0.00         0.00 
    10 0002 0040        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0084         7.40         0.00 
    10 0002 0085         7.40        -0.40 
    10 0002 0086        18.90        -0.40 
    10 0002 0087        18.90         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0039         0.00         0.00 
    10 0002 0033        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0088         7.40         0.00 
    10 0002 0089         7.40        -0.40 
    10 0002 0090        18.90        -0.40 
    10 0002 0091        18.90         0.00 
************************************************************** 
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** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0046         0.00         0.00 
    10 0002 0053        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0092         7.40         0.00 
    10 0002 0093         7.40        -0.40 
    10 0002 0094        18.90        -0.40 
    10 0002 0095        18.90         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0047         0.00         0.00 
    10 0002 0054        25.99         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0096         7.40         0.00 
    10 0002 0097         7.40        -0.40 
    10 0002 0098        18.90        -0.40 
    10 0002 0099        18.90         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0052         0.00         0.00 
    10 0002 0048        26.00         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0100         7.40         0.00 
    10 0002 0101         7.40        -0.40 
    10 0002 0102        18.90        -0.40 
    10 0002 0103        18.90         0.00 
************************************************************** 
 
** 01 ****************** ORTOGONALNA METODA ****************** 
 
             BOD   STANICENIE      KOLMICA 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0001         0.00         0.00 
    35 0016 0053        45.25         0.00 
  ------------------------------------------------------------ 
    10 0002 0104         2.00         0.00 
************************************************************** 
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Příloha č. 6 :  
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název: Účelová mapa pro výstavbu budov v obci Zborov nad 

Bystricou, okres Čadca 

 

Zakázka č.: 1/2011 

Zhotovitel: Bc. Peter Mikolaj, Stred 471, 023 54 Turzovka 

Objednatel:  Obec Zborov nad Bystricou 

Použité 

podklady:  

Geodetické údaje o trigonometrických bodech, katastrální mapa, 

podklady o inženýrských sítích od správců sítí. 

 

Souřadnicový 

systém 

Výškový 

systém 

Třída 

přesnosti 

určení polohy 

Střední chyba 

určení polohy 

(mxy) 

Třída 

přesnosti 

určení výšek 

Střední chyba 

určení výšek 

(mh) 

S-JTSK BpV 3 0,14m 3 0,12m 

 
Použité přístroje:     LEICA  1203, FOIF A20, pásmo. 
Způsob stabilizace měřických bodů:  měřičskými hřeby 
 
Podrobné geodetické měření bylo provedeno dne 28.8.2011 polární metodou pro 
určení polohopisu a určením nadmořské výšky z měřičské sítě. 
Poloha a výška měřičských bodů 5001,5002 a 5003 byla určena pomocí 
technologie GNSS, aparaturou FOIF A20. 
 
Součástí této účelové mapy je i zakreslení inženýrských sítí. Ty se nacházejí 
v těsné blízkosti dané oblasti.  
Při rekognoskaci terénu byl zjištěn průběh nadzemního nízkonapěťového vedení  
a také poloha koncových uzávěru plynu a vody. 
 
Zaměřil dne 27.8.2011 
Bc. Peter Mikolaj 
 
Vyhotovil dne 8.11.2011 
Bc. Peter Nikolaj 
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Příloha č. 7 :  
 
Polohopisná a výškopisná mapa 
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