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ANOTACE  

Cílem této diplomové práce bylo zam��ení skute�ného provedení stavby 

kanalizace a vyhotovení geometrického plánu pro vyzna�ení v�cného b�emene 

v katastrálním území Hrab�vka. 
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SUMMARY  

The aim of this thesis was the focus of as-built sewers and copy geometric plan for 

marking the easement in the land registry Hrab�vka.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

GNSS – globální naviga�ní družicový systém  

�R – �eská republika  

SPI – soubor popisných informací 

SGI – soubor popisných informací  

KN – katastr nemovitostí  

GP – geometrický plán  

ZPMZ – záznam podrobného m��ení zm�n 

BPEJ – bonitovaná p�dn� ekologická jednotka  

S-JTSK – systém jednotné trigonometcké sít� katastrální 

DKM -digitální katastrální mapa 

KMD - katastrální mapa digitalizovaná

PPBP - podrobného polohového bodového pole 

GPS – (Global Positioning Systém) globální družicový polohový systém

RTK – Real Time Kinematic

BPV - výškový systém Balt po vyrovnání 

TMM – technická mapa m�sta 

ZMZ – základní mapa závodu 

ZMD – základní mapa dálnice 

ZML – základní mapa letišt�  

JŽMST – jednotná železni�ní mapa stanic a tratí 

ZBP – základné bodové pole

MN� – metoda nejmenších �tverc�
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1. ÚVOD 

Úkolem mé diplomové práce bylo zam��ení skute�ného provedení stavby 

kanalizace a provedení geometrického plánu pro vyzna�ení v�cného b�emene 

v katastrálním území Hrab�vka. 

          Skute�né zam��ení stavby kanalizace, se nachází na ulici Na �tvrti, 

v katastrálním území Hrab�vka, v okrese Ostrava-m�sto.  

Na m��ení byla použitá polární metoda. Sou�asn� se m��ily prvky polohopisu a 

výškopisu metodou tachymetrie. Stanoviska p�ístroje byly ur�eny metodou GNSS 

dvakrát s ur�itým �asovým posunem. 

M��ení bylo provedeno p�ístrojem Topcon 7003, další použitý pom�cky byly stativ, 

GPS p�ijíma� Hiper+, m��ické h�eby, odrazový hranol, kladivo, nivela�ní p�ístroj, 

sprej. 

        Na grafické zpracování byly použité programy AutoCAD 2007 a geodeticky 

vyhodnocovací program GEUS. 

Moje práce je rozd�lena do n�kolika kapitol, ve kterých jsem podrobn�rozebral: 

katastr nemovitostí, geometricky plán, záznam podrobného m��ení zm�n, 

m��enou lokalitu, praktická �ást m��ení a vyhotovení skute�ného provedení 

stavby kanalizace, vyhotovení geometrického plánu a rozebral jsem i p�esnosti 

stanoveny normami. 

       Dosažené výsledky mé práce jsou uvedeny v záv�ru a v p�iložených p�ílohách 

v zadní �asti mé diplomové práce. �
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2. KATASTR NEMOVITOSTÍ  

Je soubor údaj� o nemovitostech v �R, zahrnující jejich soupis a popis a jejich 

geometrické a polohové ur�ení. Sou�ástí katastru je evidence vlastnických 

a jiných v�cných práv k nemovitostem podle zvláštního p�edpisu a dalších práv 

k nemovitostem.  

Katastr je zdrojem informací, které slouží:  

o k ochran� k práv�m k nemovitostem, pro da	ové a poplatkové ú�ely, 

k ochran� životního prost�edí, zem�d�lského p�dního fondu, pozemk�

ur�ení k pln�ní funkcí lesa, nerostného bohactví, kulturních památek, 

pro rozvoj území k oce	ování nemovitostí, pro ú�ely v�decké, 

hospodá�ské a statické 

Katastr je veden jako informa�ní systém o území �R p�evážn�

po�íta�ovými prost�edky.   

V katastru se evidují:  [1] 

o  pozemky v podob� parcel  

o  budovy spojené se zemí pevným základem a to:  

- budovy, kterým se p�id�luje popisné nebo eviden�ní �íslo 

- budovy, kterým se popisné nebo eviden�ní �íslo nep�id�luje 

a které nejsou p�íslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele 

o  byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky v budovách  

o  rozestav�né budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou 

podléhat evidenci v souvislosti se vznikem, zm�nou nebo zánikem 

v�cného práva k nim  

o  stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní 

p�edpis  

V katastru se neevidují: [1] 

o drobné stavby 
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Katastr [1] podle obsahuje: 

o geometrické ur�ení a polohové ur�ení nemovitostí a katastrálních 

území 

o  druhy pozemk�, �ísla a vým�ry parcel, popisná a eviden�ní �ísla 

budov, vybrané údaje o zp�sobu ochrany a využití nemovitosti, �ísla 

byt� a nebytových prostor� a pojmenování nebytových prostor�, 

údaje pro da	ové ú�ely a údaje umož	ující propojení s jinými 

informa�ními systémy 

o  údaje o právních vztazích v�etn� údaj� o vlastnících a jiných 

oprávn�ných a údaje o dalších právech k nemovitostem 

o  údaje o podrobných polohových bodových polích 

o  místní a pomístní názvosloví 

2.1 P�edm�t katastru[1]

Katastrální území:

Hranice katarálního území je spojnici lomových bod� a vložených bod� na 

jejich p�ímých spojnicích na obvodu katastrálního území a tvo�í hranici pozemk�.  

evidují se:  

• V souborech popisných informací svým názvem, �íselným kódem 

a údajizprost�edkujícími vztah k územnímu �len�ní �R. 

• V souborech geodetickým informací svým obvodem ozna�eným 

mapovou zna�kou hranice katastrálního území nebo p�íslušnou mapovou zna�kou 

hranice územní správní jednotky nebo státu pokud se hranice katastrálního území 

nebo jejich �ást s takovou hranicíshoduje. 

Název katastrálního území je v rámci �R vždy jedine�ní.  

Pozemky a parcely:

Pozemek- je �ást zemského povrchu odd�lena od sousedních �astí 

hraniceúzemn� správní jednotky a katastrálního území 
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Parcela- je pozemek, který je geometricky a polohov� ur�en, zobrazený 

v katastrální map� a je ozna�en parcelním �íslem 

Pozemky se evidují v souboru geodetických informací a souboru popisných 

informací jako parcely.  

Pozemky evidované zjednodušeným zp�sobem se evidují pouze v souboru 

popisných informací jako parcely zjednodušené evidence. 

Sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatn� jako 

parcely, pokud jejich vým�ra je v�tší než 100 m2 u zahrad a 1000 m2 ostatních 

druh� pozemk�, krom� zastav�ných ploch a nádvo�í.  

Parcely se evidují:  

- pozemek, na kterém je vodní nádrž, a pozemek tvo�ící koryto 

vodního toku, je-li jeho koryto široké nejmén� 2 m 

- plocha zastav�ná  

- nezastav�ná plocha   

Byty a nebytové prostory a vodní díla:  

Evidují se, v souboru SPI a SGI. 

Vodní dílo m�že být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku 

zastav�ná plocha a nádvo�í bez vyzna�ení zp�sobu využití pozemku. 

Byty a nebytové prostory v�etn� rozestav�ných, jako p�edm�ty vlastnictví 

vymezené v evidované budov� se evidují, soubodu v SPI, udají o jednotce. 

2.2 Obsah katastru [1]

• Geometrické a polohové ur�ení katastrálních území a nemovitostí 

• Údaje o katastrálním území  

• Údaje o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence 

• Údaje o budov�, vodním díle a jednotce 
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• Údaje o vlastníku a oprávn�ném z jiného v�cného práva  

• Údaje o právech a údaje s právy souvisejících  

• Další údaje katastru  

• Propojení s informa�ními systémy 

• Podrobné polohové bodové pole  

• Místní a pomístní názvosloví 

2.3 Poskytovaní údaj� z katastru nemovitostí[1]

Podmínky pro poskytování údaj� z katastru:  

� Údaj� z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na 

jejich žádost, pokud zvláštní právní p�edpis nestanoví jinak. 

� Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve form� stanovené touto 

vyhláškou.  

Formy poskytování údaj� z katastru:  

- Nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin a p�ehledu vlastnictví 

z území �R nebo ústní informace 

- Výpisy, opisy nebo kopie ze SGI a SPI a identifikace parcel ve form�

ve�ejných listin 

- Ov��ené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru 

- Reprografické kopie z katastrálního operátu v p�ípadech, ve kterých 

nejde o poskytnutí údaj� ve form� ve�ejnýchlistin 

- Tiskové výstupy v p�ípadech, ve kterých nejde o poskytnutí údaj� ve 

form� ve�ejnýchlistin 

- Dálkový p�ístup  

- Na technických nosi�ích dát v p�ípade údaj� vedených v elektronické 

podob�



Bc. Maroš Onder

Zam��ení skute�ného provedení stavby kanalizace a vyhotovení geometrického 
plánu pro vyzna�ení v�cného b�emene v katastrálním území Hrab�vka  

2011                                                                                                                       6 

- Kopie katastrální mapy s orienta�ním zákresem pozemkové držby 

podle posledního dochovaného grafickéhooperátu pozemkového katastru 
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3. GEOMETRICKÝ PLÁN [1]

-Geometrický plán (dále jen GP) je grafickým ztvárn�ním nemovitostí, které 

vzniknou rozd�lením nebo slou�ením nemovitostí a vyjad�uje stav nemovitostí 

p�ed zm�nou a po zm�n� neuvedením dosavadních a nových parcelních �ísel, 

vým�r, druh� pozemk� a dalších údaj�. Geometrickým plánem se graficky 

znázor	uje i v�cné b�emeno k �ásti pozemku. 

-GP je technickým podkladem právních úkon�, ve�ejných listin a jiných listin, které 

podle zákona potvrzují a osv�d�ují práva k nemovitostem, v�etn� nájemní práva 

m�že sloužit k obnovení lomových bod� hranic pozemk� v terénu vyty�ování, 

pokud byl ten to podkladem pro zm�ny v souboru geodetických informací. 

-GP se používá jako podklad k právním úkon�m, když údaje dosavadního stavu 

výkazu vým�r jsou shodné s údaji platných výpis� z katastru nemovitostí. 

 -Pro pot�ebu KN se používá pouze geometrický plán autoriza�ní ov��ený fyzickou 

osobou mající k tomu odbornou zp�sobilost a ú�edn� ov��ený oborem okresního 

ú�adu provád�jící státní správu na úseku KN. 

3.1 Ú�el zhotovení geometrického plánu[2]

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

− Zm�nu hranice katastrálního území a hranice územní správní 

jednotky, pokud její nový pr�b�h nelze ztotožnit s pr�b�hem hranice parcely 

zobrazené v katastrální map�. 

− Rozd�lení pozemku 

− Zm�nu hranice pozemku 

− Vyzna�ení budovy a vodního díla nebo zm�ny jejich obvodu 

v katastrus výjimkou drobných staveb. 

− Ur�ení hranic pozemk� p�i pozemkových úpravách v p�ípad�, že 

jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu. 
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− Dopln�ní souboru geodetických informací o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným zp�sobem, pokud se jeho hranice vyty�ují a ozna�ují 

v terénu. 

− Opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti 

− Up�esn�ní údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení 

− Pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemk�

− Vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku 

3.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu[2]

- závazným podkladem pro vyhotovení GP jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací katastru, nebo pokud mají 

vyšší grafickou p�esnost než platná katastrální mapa 

-  mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické 

znázorn�ní nemovitostí spolu s p�íslušnými písemnými údaji z ve�ejných knih a 

operát� d�ív�jších pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjád�ení 

právních vztah� k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyzna�eny v SGI a SPI 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou p�esnost než platná katastrální mapa, 

- Záznamy podrobného m��ení zm�n 

-  Údaje o bodech základního polohového bodového pole, 

zhuš
ovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole 

-  Údaje o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (dále jen 

BPEJ) ve form� po�íta�ového souboru nebo jako kopie grafického podkladu se 

zobrazením obvod� a kód� BPEJ v územích, kde jsou katastry obsaženy.  
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3.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu[2]

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

Musí mít tyto p�edepsané náležitosti: 

− Popisové pole: se umis
uje ve spodní �ásti geometrického plánu 

základního formátu nebo v pravém dolním rohu geometrického plánu v�tšího 

formátu. Popisové pole musí obsahovat ú�el geometrického plánu, �íslo 

geometrickéhoplánu, vyhotovitele GP s adresou, název okresu, obce a 

katastrálního území, ozna�ení listu katastrální mapy (v územích s digitální nebo 

digitalizovanou mapouv S-JTSK se uvádí DKM nebo KMD), zp�sob ozna�ení 

nových hranic a údajo ov��ení a potvrzení geometrického plánu. 

− Grafické znázorn�ní dosavadního a nového stavu nemovitosti vychází ze 

stavu katastrální mapy, vyhotovuje se �ern� ve vhodn� zvoleném m��ítku, které 

zaru�uje z�etelnost kresby a �itelnost popisu. 

− Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí. 

− Seznam sou�adnic obsahuje sou�adnice bod� nové hranice a sou�adnice 

kontrolních bod�. Uvád�jí se �ísla bod�, jejich sou�adnice v po�adí y, x, kód 

kvality a poznámka.  

3.4 Sou�innost p�i vyhotovovaní geometrického plánu 

K vyhotovení GP katastrální ú�ad:  

• P�id�lí �íslo záznamu podrobného m��ení zm�n, podle pot�eby parcelní �ísla 

nových parcel a �ísla bod� PPBP, pokud budou takové body z�izovány. 

• Poskytne bezúplatn� v nezbytném rozsahu podklady podle § 74 ve vým�nném 

formátu nebo ve form� rastrových dát, a pokud nelze jinak, ve form�

reprografických kopií. 
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3.5 Ov��ení geometrického plánu 

Veškeré výsledky zem�m��ické �innosti musí být ze zákona [3] ov��eny, že 

svýmináležitostmi a p�esností odpovídají právním p�edpis�m. Toto ov��ení je 

stvrzeno kulatýmrazítkem ú�edn� oprávn�ného zem�m��ického inženýra. 

M�j vyhotoven geometricky plán nebyl ov��en z toho d�vodu, že byl vyhotoven jen 

pro ú�ely diplomové práce. 
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4. ZÁZNAM PODROBNÉHO M��ENÍ ZM�N[2]

Záznam podrobného m��ení zm�n je podkladem pro: 

− Vyhotovení geometrického plánu. 

− Pro zápis zm�n údaj� evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s m��ením 

v terénu, ale nem�ní hranice pozemku, obvod budovy nebo vodního díla.

− Opravu chyby v katastru katastrálním ú�adem. 

Náležitosti záznamu podrobného m��ení zm�n: 

− Popisové pole. 

− Ná�rt. 

− Zápisník. 

− Protokol o výpo�tech. 

− Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel a díl�. 

− Návrh zobrazení zm�ny. 

− Údaje o seznámení vlastník� s ozna�ením a s pr�b�hem nových nebo 

zm�n�ných hranic. 

P�ílohou záznamu podrobného m��ení zm�n je podle povahy zm�ny: 

− Dokumentace o z�ízení bodu podrobného polohového bodového pole 

a oznámení o zm�nách a zjišt�ných závadách v geodetických údajích o bodu 

podrobného polohového bodového pole. 

− Písemný podn�t na opravu chybných údaj� katastru obsahující d�vody, pro 

které vyhotovitel považuje obsah katastru za chybný, pop�. údaje, podle kterých 

m�že být chyba opravena. 

− Kopie geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby v takovém 

rozsahu, který je pot�ebný pro vyzna�ení dalšího prvku polohopisu nebo jeho 

zm�ny a srovnávací sestavení �ísel bod� v záznamu podrobného m��ení zm�n 

a v geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby. 

− Kopie dokumentace o vyty�ení hranice pozemku.  

− Technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech a dosažených 

odchylkách na bodech použitých pro zobrazení p�íd�lu v katastrální map�. 
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5. Lokalita m��ení 

Ostrava p�vodn� malá osada vznikla nad �ekou Ostrá (dnes Ostravice), která 

jí dala jméno a dodnes ji d�lí na dv� základní �ásti, Moravskou Ostravu a 

Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v míst�, kudy procházela jantarová 

stezka, vedla ve st�edov�ku k rozvoji m�sta; po t�icetileté válce však význam 

Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské �ásti Ostravy objeveno bohaté ložisko 

kvalitního �erného uhlí, což p�edznamenalo výraznou prom�nu m�sta. V roce 

1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hut� nazvané po 

n�m Rudolfovy. Pozd�ji tyto hut� p�ešly do majetku rodiny Rothschild� a získaly 

název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého pr�myslového rozmachu m�sta, 

jehož odrazem byla i (ve druhé pol. 20. století) p�ezdívka m�sta: ocelové srdce 

republiky. [4] 

Sou�asnost Ostrava:  [4]   

kraj: Moravskoslezský 

okres: Ostrava-m�sto 

historická zem�: Slezsko + Morava 

katastrální vým�ra: 214,23 km² 

po�et obyvatel: 302 456 

zem�pisná ší�ka: 49°50'08 � s. š. 

zem�pisná délka: 18°17'34 � v. d.  

nadmo�ská výška: 208–334 m 

místní �ásti: 37  
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m�stské �ásti / obvody: 23  

katastrální území: 39 

Hrab�vka- �ást obce Ostrava 

Obr.�. 1: Sou�asná Ostrava[4]

Hrab�vka (n�mecky NeuenGrab) je historická obec nacházející se na území 

statutárního m�sta Ostravy. V sou�asnosti tvo�í místní �ást m�stského obvodu 

Ostrava-Jih. Její katastrální území má rozlohu 428,48 ha a v její západní �ásti se 

nachází severní �ást zástavby ostravské místní �ásti B�lský Les.
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Obr. �. 2: Pe�etidlo Hrab�vky[5] 

První písemná zmínka pochází z roku 1392, kdy olomoucký biskup Mikuláš 

potvrdil manželce svého maršálka Jošta z Volfsberkuv�no 150 h�iven ro�ní �inže 

ze vsi Nové B�lé. Pokud by n�co chyb�lo, doplatil by to Jošt�v otec ze svého 

statku v Nové Hrabové (nyn�jší Hrab�vka). Název se �asem vyvíjel, v roce 1395 

je zmi	ována Nová Hrabová (Nouam Graboniam), v roce 1408 Nová Hrab�vka 

(Hrabowka Nova), v roce 1437 Hrab�vka (HrabuowkaParva), v roce 1444 

Hrab�vka (Klein Hrabowa). Obec m�la výlu�n� zem�d�lský charakter. Krom�

p�stování plodin a chovu dobytka se obyvatelé zabývali rybníká�stvím. V roce 

1775 je zde doloženo 17 rybník�, v 30. letech 19. století pak 7 rybník�.[5]   

Pr�myslový rozvoj Ostravy, p�edevším výstavba Vítkovických železáren, zp�sobil 

odliv v�tšiny muž�, kte�í zanechali zem�d�lství a našli si práci v n�kterém z 

ostravských závod�. Vzr�stající po�et obyvatel si vynutil zvýšení po�tu obytných 

dom� pro d�lníky. Tak vznikla v letech 1921–1923Jubilejní kolonie tvo�ená 

jednopatrovými domky s vnit�ním dvorem. Celkem zde bylo 605 byt�.[5]   

P�vodn� byla obec p�ifa�ena a p�iškolena k Paskovu, pozd�ji (od roku 1780) k 

Hrabové. Obecní základní škola vznikla v roce 1873. Samostatná duchovní správa 

byla ustanovena v roce 1910, kdy byl dostav�n kostel R�žencové Panny Marie 

(nyn�jší kostel Panny Marie, královny posvátného r�žence). P�ed kostelem se 

nacházela socha svatého Floriána z roku 1763. Tato socha je dnes na 

Masarykov� nám�stí.[5]   

K Moravské Ostrav� byla Hrab�vka p�ipojena v roce 1924.[5]   
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Obr. �. 3: Sou�asná Hrab�vka, kolem kruhového objezdu na ulici Horní [6] 



Bc. Maroš Onder

Zam��ení skute�ného provedení stavby kanalizace a vyhotovení geometrického 
plánu pro vyzna�ení v�cného b�emene v katastrálním území Hrab�vka  

2011                                                                                                                       16 

6. GEODETICKÉ M��ENÍ V TERÉNU 

6.1 Rekognoskace 

Rekognoskace je prohlídka terénu, obhlídka možného místa bodu, 

prozkoumání a pr�sk�m.  Je to �innost spojená hlavn� se seznámením terénu, 

na kterém bude m��ení provedeno. Pomocí podklad�, kterým byla katastrální 

mapa (p�íloha �. 1) jsem se zam��il na vyhledávání identických bod�. Dále jsem 

si ur�il stanoviska p�ístroje, s jejichž bych m�l mít nejlepší viditelnost na m��ené 

území, abych co nejlépe vystihl pr�b�h m��eného území. Prost�edí, ve kterém 

probíhalo moje m��ení bylo rovinný, bez v�tších p�ekážek, které by mohly bránit 

p�i viditelnosti. 

Obr.�. 4: Ortofotomapa daného území 
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6.2 P�ístrojové vybavení 

�

P�i m��ení jsem použil totální stanice TOPCON GPT 7003, odrazový 

hranol, stativ, m��ický h�eb, sprej a GPS TOPCON HIPER+, nivela�ní p�ístroj, 

nivela�ní la
. 

TOPCON GPT 7003: 

Totální stanice �ady GPT-7000 vybavená unikátní bezhranolovou technologií, 

pohodlným vestav�ným opera�ním systémem WINDOWS CE. NET a velkým, 

barevným, grafickým a dotykovým displejem je pokra�ováním v této tradici.  

Mimo�ádné možnosti bezhranolového m��ení velkých vzdáleností. �ada GPT-

7000 m�že m��it až 250m bezhranolov� , nejdále ve své t�íd�! M��ení až 3000m 

na jeden hranol. Unikátní duální optický systém délkom�ru posouvá bezhranolové 

m��ení délek na vyšší úrove	. I p�i m��ení dlouhých vzdáleností je udržována 

p�esnost zaost�eného paprsku což umož	uje m��it p�esn� pouze vybraný cíl. [7] 

Výhody Windows CE technologie v totálních stanicích GPT-7000 dává možnost 

využít jasný, grafický a dotykový displej, poskytuje v�tší funk�nost, lepší podporu 

standardního p�íslušenství jako je Bluetooth® bezdrátové technologie, a 

dostupn�jší software. Toto vše vytvá�í ideální uživatelský interface pro integrované 

�ešení totálních stanic GPT-7000.[7] 

Vlastnosti stroje:  

  GPT-7001/GTS-721 

GPT-

7002/G

TS-722 

GPT-

7003/G

TS-723 

GPT-

7005/GTS-

725 

DALEKOHLED       

Zv�tšení 30x       

Zorné pole 1° 30 ´       

Min. zaost�ení 1.3 m       

Osv�tlení nit.k�íže Ano       
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M��ENÍ DÉLEK 

(Hranol)       

Mini hranol 1000 m     

GTS-725: 

900m 

    

GTS-7005: 

1000m 

1 hranol 3000 m     

GTS-725: 

2000m 

    

GPT-7005: 

3000m 

3 hranoly 4000 m     2700 m 

(�ada GTS-720)       

9 hranol� 5000 m     3400 m 

(�ada GTS-720)         

P�esnost 

GPT-7000: ± (3mm + 

2ppm), GTS-720: ± 

(2mm + 2ppm)       

Minimální �tení 

Jemný: 0.2mm Hrubý: 

1mm, Tracking: 10mm       

Doba m��ení 

GPT-7000: Jemný: 1.2 

sec Hrubý: 0.5 sec 

Tracking: 0.3 sec       

  

GTS-720 : Jemný: 1.2 

sec Hrubý: 0.7 sec 

Tracking: 0.4 sec       

M��ENÍ DÉLEK 

(Bez hranolu)         

Dosah (Kodak white) 1.5 ~ 250m       

P�esnost 

5mm (nad 25m) 10mm . 

(1.5 až 25m)       
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T�ída laseru T�ída 1       

M��ENÍ ÚHL�         

P�esnost (Standard 

deviationbased on 

DIN 18723) 1” (0.3mgon) 

2” 

(0.6mgo

n) 

3” 

(1.0mgo

n) 

5” 

(1.5mgon) 

Minim. �tení 0.5” (0.1mgon) 

0.5” 

(0.1mgo

n) 

1” 

(0.2mgo

n) 

1” 

(0.2mgon) 

SENZOR NÁKLONU         

Typ Dvouosý       

Rozsah kompenzace ± 4´       

PO�ÍTA�OVÁ 

JEDNOTKA         

Procesor 177 MHz       

Opera�ní systém 

Microsoft® Windows® 

CE.NET 4.2       

Pam�	 2 x 64 MB       

DISPLEJ         

LCD 177 MHz       

Opera�ní systém 3.5 inch TFT Color LCD       

  2 strany     1 strana 

Dotykový panel Provided       

OPTICKÁ 

CENTRACE         

Zv�tšení 3 X       

Zorné pole 4°       

DALŠÍ PARAMETRY         

Výška p�ístroje 182mm       

Vyty�ovací sv�tla Ano       

Slot na Ano       
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CompactFlashkartu 

Rozm�ry 

343(H) x 245(W) x 

219(L) mm     

343(H) x 

245(W) x 

199(L) mm 

Váha (v�etn�

baterie) 

GTP 7001, 7002, 7003: 

6,3 kg       

  GTP 7005: 6,2 kg       

  

GTS 721, 722, 723: 6,2 

kg       

  GTS 725: 6,1 kg       

Ochrana proti vod�

a prachu IP54       

Provozní teplota -20°C + 50°C       

DOBÍJITELNÁ 

BATERIE         

Maximální doba 

m��ení v�etn� m��ení 

délek 

BT-61Q: GPT-7000: 5 

hodin GTS-720: 7.5 

hodin       

  

BT-62Q: GPT-7000: 2.5 

hodiny GTS-720: 4 

hodin       

Váha 

BT-61Q: 0.2 kg BT-62Q: 

0.1 kg       

NABÍJE�KA BC-30         

Doba nabíjení (p�i 

+20°C) 

BT-61Q: 4 hodiny BT-

62Q: 3 hodiny       

Tab. 1: Technický parametri totálni stanice Topcon GPT 7003 [7] 
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Obr.�. 5:Topcon GPT 7003 [7] 

Topcon Hyper + 

Dvoufrekven�ní GPS p�ijíma� schopný p�ijímat L1 a L2 GPS a GLONASS signály, 

využitelný pro mapování i nejp�esn�jší geodetická m��ení.[9] 

Tento revolu�ní p�ijíma� je pokra�ováním úsp�šné �ady GPS+ p�ijíma��

HiPer. Jak RTK referen�ní stanice, tak RTK aparatura rover pracuje v p�ípad�

systému HiPer pro zcela bez kabel�. Využívá vestav�ný GSM / GPRS modem a 

baterie, takže není pot�eba žádné externí p�ipojení. Nový interní modem aparatury 

HiPer+  poskytuje pracovní dosah do vzdálenosti více než 30 km. [9] 
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Obr.�.6: GPS TOPCON HIPER+ [8] 

6.3 Metody m��ení 

P�i m��ení jsem použil tuhle metody. 

Polární metoda: spo�ívá v m��ení polárních prvk� a to vodorovnýchúhl� a délek. 

P�ed m��ením se budují bodová pole, která slouží jako jednotlivá stanovišt�

p�ístroje a jako po�átek orienta�ních sm�r�. 
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Obr.�.7: Polární metoda 

Tachymetrieje m��ická metoda, která umož	uje sou�asné m��ení polohopisu a 

výškopisu. Tato metoda je rychlá, �asov� nenáro�ná a pro m��ení totálními 

stanicemi velmi vhodná. P�i tachymetrii se poloha bod� vyjad�uje polárními 

sou�adnicemi (úhly a délky) a výška bodu se ur�uje trigonometricky. P�i m��ení 

metodou tachymetrie je d�ležité dbát na správn� zadanou výšku p�ístroje i výšku 

cíle.  

Obr.�. 8 : Tachymetrie 
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Trigonometrické m��ení výšek: je metoda k ur�ení výšek a p�evýšení, která je 

založena na m��ení vodorovné vzdálenosti d a výškového úhlu � nebo zenitového 

úhlu z. 

Výškový rozdíl h ur�en ze vztahu: 

h = d �tg�                                                                                                    (1) 

nebo podle 

h = d �cotg z                                                                                                (2) 

6.4 M��ení v terénu  

Na základ� objednávky odb�ratele bylo provedeno polohopisné a výškopisné 

zam��ení ulice Na �tvrti, od ulice Závodní po ulici U Haldy. 

P�íprava m��ení probíhala v tom, že jsme si na našem m��eném území v hodn�

zvolili sít stanovisek 4001 až 4007 tak abychom m�li dobrý výhled p�i m��ení 

podrobných bod� polohopisu a aby nám nic nebránilo ve výhledu, abychom se 

nemuseli zdržovat p�im��ení.  

Body jednotlivých stanovisek jsme si stabilizovali m��ickými h�eby a pro lepší 

viditelnost a orientaci p�i op�tovném hledání jsme si body nast�íkali reflexním 

sprejem. 

         Polohov� bylo m��ení p�ipojeno na státní triangula�ní sít v systému S-JTSK 

technologií GPS, metodou RTK s  p�ístrojem TOPCON HIPER+, dvojím ur�ením. 

M��ickou sí
 tvo�í body s ozna�ením �. 4001- 4007. 

         P�edm�tem m��ení bylo kanaliza�ní potrubí, hlavními prvky m��ení byly 

st�edy poklop� kanaliza�ní šachty vo sedna kanaliza�ního potrubí, také byly 

m��eny poklopy i naslepých p�ípojkách.  

Dalšími prvky, které jsou prvky polohopisu, jako jsou silnice, chodníky, inženýrské 

sít�, domy. Této prvky jsme také zahrnuli do našeho m��ení.  
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M��ení probíhalo tak že jsem si na stanovisku 4001 postavil stroj do vodorovní 

polohy a doprost�edil jsem ho nad bod m��ické sít� a zacílit jsem si na orientaci na 

bod 4002 nastavil jsem si nulové �tení a za�al jsem po stupn� za pomoci figuranta 

m��it polární metodou prvky polohopisu. Zárove	 byly ur�ovány na t�chto bodech i 

trigonometrické výšky musel jsem, proto p�ed samotným m��ením zm��it výšku 

p�ístroje a výši cíle a zaregistrovat to do p�ístroje aby nám hned mohl m��it i 

trigonometrické výšky nejednotlivých bod�. Tímto zp�sobem jsem pokra�oval až 

dokonce m��ení. Jelikož jsem p�i m��eni používal kódování každého podrobného 

bodu nevedl jsem m��ický ná�rt.    

        Výsledné sou�adnice m��ických a podrobných bod� jsou nedílnou sou�ástí 

této zakázky a budou p�iloženy v P�íloze �. 2. 

          Výšky m��ických bod� �. 4001-4007 byly ur�eny v systému Bpv technologií 

GPS, metodou RTK s  p�ístrojem TOPCON HIPER+ . Výšky m��ických bod� a 

poklop� kanalizací byly následn� ur�eny technickou plošnou nivelací. Hloubky 

kanalizací byly odm��eny nivela�ní latí délky 4m od jednotlivých poklop�. Výšky 

podrobných bod� byly ur�eny tachymetricky z bod� m��ické sít�. 

6.5  Ur�ení m��ických bod� metodou GNSS 

6.5.1 GNSS – globální naviga�ní družicový systém[10]

GNSS je globální naviga�ní družicový systém vybudovaný 

a provozovaný armádou USA. Jde o vojenský družicový naviga�ní systém, který 

byl �áste�n� uvoln�n pro široké civilní využití. 

Výhody GNSS: 

- Vysoká polohová p�esnost 

- Schopnost ur�ování i rychlosti a �asu 
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- Dostupnost signálu kdekoliv na zemi, na mo�i, ve vzduchu i blízkém kosmickém 

prostoru 

- Polohu i rychlost je možno ur�it v trojrozm�rném systému 

        Systém GNSS je tvo�en t�emi segmenty a to �ídícím a uživatelským, 

kosmickým segmentem. 

       Úkolem �ídicího segmentu je kontrola chodu celého systému a vysílaní 

datových a korek�ních zpráv k družicím. �ídicí segment p�edává vypo�tené 

efemeridy a parametry družíc všem družicím. 

      Kosmický segment je tvo�en soustavou družic, které jsou rozmístn�ny na 

stálých ob�žných dráhách a vysílají naviga�ní signály. Ob�žné dráhy družicmají 

sklon 55° vzhledem k rovníku. Družice se pohybují p o šesti dráhách, na každé 

z nich jsou 4 družice. Družice vysílají signály na frekvencích L1 a L2 v kódech C/A 

a P. Ke zpracování p�ijatého kódu se používá kódová korela�ní technika. 

      Uživatelský segment se skládá z p�ijíma�� GNSS, vyhodnocovacích postup�

a uživatel�. P�ijíma�e na základ� p�ijatých signál� provád�jí výpo�ty polohy, 

rychlosti a �asu v systému WGS – 84. Pro výpo�et všech sou�adnic je nutné 

p�ijmout signál ale spo	 ze �ty� družíc. 

     Sv�tový geodetický systém WGS-84 je pravoto�ivý geocentrický systém 

s po�átkem v t�žišti Zem�. Osa X je pr�se�nicí referen�ního nultého poledníku 

prochádzejicího Greenwichem a rovinou rovníku, osa Y je pr�se�nicí poledníkové 

roviny délky 90° s rovinou rovníku, a osa Z sm ��uje do referen�ního pólu IERS.  

Ur�ení sou�adnic bod� 4001-4004 metodou GNSS: 

Body 4001 – 4004 byly ur�eny metodou GNSS. Pro m��ení byl použít Topcon 

Hyper+. Dvoufrekven�ní GPS p�ijíma� schopný p�ijímat L1 a L2 GPS a GLONASS 

signály, využitelný pro mapování i nejp�esn�jší geodetická m��ení. Výhodou 
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použití dvou frekvencí je snížení chyby m��eného �asového intervalu zp�sobené 

nep�esnou znalostí vlastností ionosféry. 

      Pro ur�ení sou�adnic bod� byla použita metoda RTK. Metoda RTK využívá 

m��ení v reálném �ase. Všechny body ur�ené metodou RTK byly ur�eny dvakrát a 

výsledné sou�adnice jsou aritmetickým pr�m�rem dvou nezávislých m��ení. 

Výsledkem jsou sou�adnice bod�v sou�adnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému BPV. 

Veškerá m��ení a výpo�ty bod� ur�ených metodou GNSS provedl Ján Maceja 

z firmy GEODAT v.o.s, Ostrava, a pro diplomovou práci byly sou�adnice t�chto 

bod� získány v elektronické podob� ve formátu *.txt. 

     Celkový protokol o ur�ení podrobných bod� technologií GNSS sou uvedeny 

jako p�íloha �.3.

�.b.        y                      x                 z      kodkv.      poznámka 

4001  471853.916   1105817.394  234.076  3 dvojí ur�ení sou�adnic 

4002  471835.055   1105881.795  234.772  3 dvojí ur�ení sou�adnic   

4003  472103.187   1105852.668  235.407  3 dvojí ur�ení sou�adnic   

4004  472316.098   1105886.926  236.015  3 dvojí ur�ení sou�adnic   

Tab.2: Porovnání dvojího m��ení sou�adnic 
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7. GEODETICKÁ �ÁST SKUTE�NÉHO PROVEDENÍ STAVBY KANALIZACE 

          Mapa je zmenšený generalizovaný konven�ní obraz Zem� p�evedený do 

roviny pomocí matematicky definovaných vztah�. Ú�elové mapy slouží k 

podrobnému zobrazení prvk� a objekt� na povrchu, pod povrchem a nad 

povrchem zem�. Ú�elové mapy vznikajíp�ímým m��ením p�íp. p�epracováním 

nebo �áste�ným odvozením ze stávajících map. 

D�lení ú�elových map [1], [2]: 

− Základní ú�elová mapa– technická mapa m�sta (TMM), základní mapa závodu 

(ZMZ), základní mapa dálnice (ZMD), základní mapa letišt� (ZML), jednotná 

železni�ní mapa stanic a tratí (JŽMST). 

− Ú�elová mapa podzemních prostor– mapy jesky	 a podzemních chodeb 

s výjimkou dol�, tunel� a objekt� metra. 

− Ostatní ú�elové mapy– jsou mapy, které slouží pro projektové ú�ely, mapy pro 

provozní pot�eby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické

a vodohospodá�ské, mapy sídliš
 a mapy sloužící pro dokumentaci památkových 

objekt�. 

    Geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby, která byla cílem 

této práce, musí obsahovat podle vyhlášky �. 31/1995 Sb. následující: [2] 

  − �íselné a grafické vyjád�ení výsledk� zam��ení skute�né polohy, výšky a 

tvaru 

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

vybavení, 

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

zobrazením všech nov� postavených objekt� a za�ízení  

− m��ické ná�rty s �íselnými údaji, seznamem sou�adnic a výšek bod�

bodového pole a podrobných bod�

− technickou zprávu 
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P�edm�tem m��ení byla nov� vybudovaná kanalizace a také pro kontrolu rohy 

dom�, vpustem, cesta a nejbližší okolí kanalizace. 

7.1 Zpracovaní m��ických hodnot 

           Zpracování nam��ených hodnot bylo provedeno v programu GEUS, který 

sloužil k výpo�tu sou�adnic y, x a z jednotlivých bod� v systému S-JTSK. 

Poté následoval export vypo�tených hodnot do programu AutoCAD 2007 za 

ú�elem zhotovení pasportu osy kanalizace. 

7.2 Pasport osy kanalizace  

        Grafická �ást skute�ného provedení byla vyhotovena v programu 

AutoCAD2007 v m��ítku1:1000. M��ítko bylo zvoleno s ohledem na rozsah 

m��eného území, �itelnost a p�ehlednostmapy. Polohopis a výškopis byl zobrazen 

na podkladu katastrální mapy DKM. Polohopis byl zobrazen pr�m�tem m��ených 

prvk� do zobrazovací roviny. Výškopis je možno zobrazovat formou kót, šraf, 

stínování, tónování nebo vrstevnicemi. Výškopis byl podle p�ání objednatele 

zobrazen kótami tj. uvedením jednotlivýchvýšek m��ených poklop� a hloubek 

šacht je znázorn�n zelenou barvou. 
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Obr.�. 9: Znázorn�ní detailu šachty �. 10 s popisem 

Kopie �ásti katastrální mapy v digitálním formátu byla získána na webu CUZK. 

Kopie katastrální mapy je v ú�elové map� z d�vodu odlišení zobrazena 

modrou barvou. 

Dalšími prvky ú�elové mapy je �tvercová sí
 a popisové pole, ozna�ení dimenze 

kanalizace. Polohopis a výškopis na podkladu katastrální mapy je uložen jako 

P�íloha 4. 

Obr.�. 10: Pasport kanalizace 
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7.3 �íselný výstup 

            �íselným výstupem je výsledek výpo�tu sou�adnic jednotlivých m��ených 

bod�polární metodou v po�adí y, x, z. Seznamy sou�adnic podrobných bod� a 

bod� bodového pole je uložen jako P�íloha 5. 

7.4 Technická zpráva 

             Sou�ástí dokumentace geodetické �ásti skute�ného provedení stavby je 

technická zpráva, která obsahuje: 

− Údaje o objednateli. 

− Popis zadání. 

− Metody p�ipojení do platného sou�adnicového a výškového systému. 

− Metody m��ení podrobných bod�. 

− Použité p�ístroje a pom�cky. 

− Použité softwarové vybavení. 

− Použité p�edpisy a normy. 

− Datum, kterému odpovídá ukon�ení m��ických prací. 

− Jméno zhotovitele. 

− Jméno ov��ovatele. 

Technická zpráva je uložena jako P�íloha 6. 
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8. POSTUP ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

8.1 Podklady pro tvorbu GP 

Podkladem pro tvorbu geometrického plánu byla katastrální mapa a SPI. 

 V katastrálním území Hrab�vka, ve kterém se GP d�lal, je katastrální mapa v 

digitální form� DKM. 

Z katastrálního pracovišt� v Ostrav� byly získány tyto podklady pro 

vyhotovení geometrického plánu: 

− Kopie katastrální mapy DKM ve vým�nném formátu VFK. 

− Údaje, zo SPI o dot�ených pozemkových parcelách KN  798/1, 797/1 

797/2221/1. 

8.2 Provedené výpo�ty 

Veškeré výpo�ty sou�adnic bod� bodového pole a podrobných bod� byly 

p�evzatyz elaborátu skute�ného provedení stavby kanalizace. Pot�ebné body byly 

p�e�íslovány do dvanáctimístného tvaru podle požadavk� katastrálního ú�adu. 

První�ty��íslí bodu obsahuje kód katastrálního území, druhá �tve�ice �ísel je �íslo 

záznamupodrobného m��ení zm�n, které p�i�azuje katastrální ú�ad a v daném 

katastrálním území je �íslováno od 1 do xxxx, a poslední �ty��íslí tvo�í samotné 

�íslo bodu. 

Pro kontrolu p�esnosti katastrální mapy DKM byly provedeno ov��ení odchylek 

sou�adnic bod� RESu. Výpo�et t�chto odchylek kontrolních bod� byl zpracován ve 

výpo�tovém programu GEUS je uveden v Tab. �.6.

Porovnání dvou identickýchbod�

============================================== 

�.b.                           Y X 

   1:  -0070 1093 1146          472307.04    1105880.89 

   2:   0000 0000 1051          472307.12    1105880.72 
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Délka =     0.19 m
y =  -0.08 m
x =   0.17 mUp =   0.13 m 

   1:  -0070 0131 0002          472231.54    1105880.98 

   2:   0000 0000 1031          472231.56    1105880.89

     Délka =     0.09  m
y =  -0.02 m
x =   0.09 mUp =   0.07 m 

   1:  -0070 1066 0006          472113.72    1105845.01 

   2:   0000 0000 1022          472113.73    1105844.98 

Délka =     0.03 m       
y =  -0.01 m
x =   0.03 m   Up =   0.02 m 

   1:  -0070 0952 0012          472091.09    1105840.82 

   2:   0000 0000 1025          472091.06    1105840.94 

Délka =     0.12 m
y =   0.03 m
x =  -0.12 m   Up =   0.09 m 

   1:  -0070 1093 0668          472027.26    1105830.85 

   2:   0000 0000 1013          472027.29    1105830.64 

Délka =     0.21 m
y =  -0.03 m
x =   0.21 m   Up =   0.15 m 

   1:  -0070 1093 0661          472019.13    1105829.77 

   2:   0000 0000 1012          472019.20    1105829.68 

Délka =     0.11 m
y =  -0.07 m
x =   0.09 m  Up =   0.08 m 

   1:  -0070 1093 0465          471859.27    1105806.45 

   2:   0000 0000 0117          471859.25    1105806.28 

Délka =     0.17 m
y =   0.02 m
x =   0.17 m   Up =   0.12 m 

Nov� vytvo�ené lomové body v�cného b�emene sou od p�vodní osy kanalizace 

vyzna�ené 1,5 m na ob� strany od osy kanalizace podle požadavky 

objednávatele. 

     Z d�vodu toho, že v�cné b�emeno p�esahuje pr�z lomové body hranic dvou 

pozemk� bylo za pot�eby provést výpo�et prase�níku p�ímek. Výsledný výpo�et 

t�chto prese�níkov je uveden v protokolu o výpo�tech (p�íloha �. 8). 
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8.3 Vyty�ení bod� v terénu a stabilizace bod�

          Novo vytvo�ené podrobné body v�cného b�emene bylo nutno v terénu 

vytý�it a stabilizovat. Body byly vyty�eny metodou polárních vyty�ovacích prvk�

a ozna�eny v terénu p�edepsanou stabilizací.[2]  

       Na vytý�ení jednotlivých bod� byla použitá ortogonální metoda. Na stabilizaci 

bod� byly použity m��ické h�eby a na signalizacích t�chto bod� byl použit reflexní 

barevný sprej.  

Po stabilizaci byly n�které body nové hranice znovu kontroln� zam��eny. Výpo�et 

kontrolního zam��ení je doložen ve výpo�etním protokolu ZPMZ (P�íloha 8). 

8.4 Kontrolní om�rné míry 

          Po stabilizaci jednotlivých bod� v�cného b�emene jsme ješt� pro kontor 

provedli m��ení om�rných m�r mezi dv�ma sousedními body a pak sem 

nam��ené hodnoty porovnávali s hodnotami,  které jsme si vypo�etli v programu 

GEUS ze sou�adnic sousedních bod�. Tenhle výpo�et je uveden ve výpo�etním 

protokolu ZPMZ (p�íloha 8). 

8.5 Seznam sou�adnic nov� ur�ovaných bod�[6]

           Seznam sou�adnic nov� ur�ovaných bod� musí obsahovat:  

− úplné dvanáctimístné �íslo bodu, 

− sou�adnice obrazu v po�adí y, x, 

− sou�adnice polohy v po�adí y, x, 

− kód kvality uvedený u sou�adnic platného  geometrického a polohového 

základu. 

U pomocných bod�, které nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu 

katastrální mapy, se neuvádí sou�adnice obrazu a kód kvality. 
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8.6 Grafická �ást GP a ná�rt ZPMZ 

             V geometrickém plánu se uvádí dosavadní stav katastrální mapy 

s vyzna�eným nového stavu teda její dopln�ní o nový stav v našim p�ípade 

v�cním b�emenem. V�cné b�emeno se v GP vyzna�uje osobitní typem �áry pro 

v�cní b�emeno, kterou jsme si vybrali v ponuce grafické �asti programu GEUS.  

Obr. �. 11:  Typ �ar v�cného b�emene 

Geometrický plán se vyhotovuje v �erno – bíle verzi. Pr�b�h v�cného b�emene je 

vyzna�en šrafováním. 

V ná�rtu ZPMZ se okrem dosavadního stavu a nového stavu mapy KN zobrazí 

�ervenou i pr�b�h osy kanalizace, dále i identické body, stavební objekty, �ísla 

bod� jednotlivých nam��ených šachet sou také ozna�ený �íslem a �ervenou 

barvou. 
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8.7 Náležitosti GP a ZPMZ 

                 Náležitosti geometrického plánu a záznamu podrobného m��ení zm�n 

jsou uvedeny v kapitole 3 a kapitole 4. 

    Grafická �ást GP s popisovým polem a seznamem sou�adnic jsou p�iloženy 

jako p�íloha �. 7 a ZPMZ je p�iložen k diplomové práci jako p�íloha �.8.  

8.8 Zpracovánídatabázevlastník� nemovitostí 

                 Zpracování vlastník� nemovitostí nebylo možné provést z d�vodu toho, 

že v�cné b�emeno se nachází na silni�ní komunikace a jediným vlastníkem je 

statutární m�sto Ostrava a sv��ena správa nemovitostí je ve vlastnictví obce: 

M�stský obvod Ostrava-Jih. Informace o parcelách jsou p�iloženy v p�íloze �. 9. 

.   

.   
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9. P�ESNOSTI[2] 

9.1 Charakteristika p�esnosti ur�ení bod� podrobného 

polohovéhobodového pole 

Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnic x, y bod� podrobného polohového 

bodového pole je st�ední sou�adnicová chyba mxy, daná vztahem 

             (3) 

kde mx, my jsou st�ední chyby ur�ení sou�adnic x, y. 

      Podrobné polohové bodové pole se vytvá�í s p�esností, která je dána základní 

st�ední sou�adnicovou chybou 0,06 m a vztahuje se k nejbližším bod�m 

základního polohového bodového pole a zhuš
ovacím bod�m. 

       Mezní sou�adnicová chyba uxy se stanoví jako dvojnásobek základní st�ední 

sou�adnicové chyby mxy. 

9.2 Charakteristiky a kritéria p�esnosti podrobného m��ení 

a sou�adnicpodrobných bod�

Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnice x, y podrobných bod�

polohopisu jest�ední sou�adnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším 

bod�m polohovéhobodového pole. Sou�adnice podrobných bod� polohopisu se 

ur�ují s p�esností, která je dána základní st�ední sou�adnicovou chybou (Tab. 3). 
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Tab. 3:Kritéria p�esnosti podrobných bod� polohopisu

Mezní sou�adnicová chyba uxy se stanoví jako dvojnásobek základní st�ední 

sou�adnicové chyby mxy. 

Mezní polohová chyba up je pak dána vztahem 

                      (4) 

Charakteristikou relativní p�esnosti ur�ení sou�adnic dvojice bod� je st�ední chyba 

délky md. Základní st�ední chyba délky je dána vztahem, 

                   (5) 

kde parametr d je dán v�tší hodnotou z porovnávaných délek v metrech 

a sou�initelk se vypo�te jako 2 násobek základní st�ední sou�adnicové chyby 

stanovené podle kódukvality bodu s nižší p�esností. 

Mezní rozdíl délky ud se stanoví jako dvojnásobek základní st�ední chyby délky md. 

9.3 Charakteristiky a kritéria p�esnosti výškového m��ení podrobných 

bod�

                 Charakteristikou p�esnosti ur�ení výšek H podrobných bod� výškopisu 

je základní st�ední výšková chyba mH. Výšky podrobných bod� jedné t�ídy 

p�esnosti musí být ur�ené tak, aby charakteristika mH nep�ekro�ila kritérium uH a u 

bod� na nezpevn�ném povrchu nep�ekro�ila kritérium 3 �uH. Vrstevnice musí být 
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sestrojené a zobrazené tak, aby z nich bylo možné ur�it výšky bod� terénního 

reliéfu. Charakteristika p�itom mH nesmí p�ekro�it kritérium uV uvedené v Tab. 4. 

Tab. 4:Kritéria p�esnosti výšek 

9.4 Zásady a kritéria ur�ení vým�r 

                   Mezní odchylka v digitální map� mezi vým�rou parcely grafického 

po�íta�ového souboru a vým�rou souboru popisných informací je uvedena v Tab. 

5. [2] 

Tab. 5 Mezní odchylky mezi parcelou grafického souboru a SPI 
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10. ZÁV�R

Tato diplomová práce byla zam��ena na �inností spojený se zam��ením a 

vyhotovením geodetické �ásti skute�ného provedení stavby kanalizace, s prací 

v katastrunemovitosti a s vyhotovením geometrického plánu pro vyzna�ení 

v�cného b�emene. 

M��ená lokalita byla p�ipojena do platného sou�adnicového systému S-JTSKa 

platného výškového systému Bpv. Pro p�ipojení byly použity body ZBP, PBPP 

a m��ické body, jejichž sou�adnice byly ur�eny metodou GNSS. Polohov� a 

výškov� byla m��ická sí
 vyrovnána MN�. 

Pro m��ení byly použity tyto p�ístroje a pom�cky: GPS p�ijíma� typu: TOPCON 

Hiper+, Teodolit typu:TOPCON7003, Nivela�ní p�ístroj rady: Topcon, stativ, 

odrazný zrcadlo, nivela�ní la
 a skládací metr. 

Pro zam��ení podrobných bod� zájmového území byla použita metoda 

tachymetrie pro sou�asné zam��ení polohopisu i výškopisu. 

      Na zpracování nam��ených hodnot byl použit software GEUS a AutoCAd 

2007. Pasport kanalizace obsahuje prvky polohopisu a výškopisu a je vyhotoven 

ve t�íd� p�esnosti 3. Dalšími náležitostmi pak jetechnická zpráva, protokol o 

výpo�tu sou�adnic bod� metodou GNSS, protokol o výpo�tu sou�adnic 

podrobných bod� stavby a seznam sou�adnic t�chto bod�. 

Geometrický plán pro vyzna�ení v�cného b�emene a záznam podrobného m��ení 

zm�n mají všechny náležitosti vyhlášky �. 26/2007 Sb.  

Dosažené odchylky polohy kontroln� zam��ených bod� byly do 14 cm. Veškeré 

požadavky a kritéria p�esnosti podrobného m��ení i výpo�tu vým�r byly spln�ny. 
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