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ANOTACE 
 

Cílem diplomové práce byla geodetická činnost při výstavbě obchodního centra 

Holešov, které se nachází v katastrálním území Všetuly. První část práce je věnována 

teoretickému rozboru jednotlivých geodetických prací během výstavby. Druhá část 

popisuje postup při zaměření mapového podkladu, při vytyčení stavby, při zaměření 

skutečného provedení stavby a při tvorbě geometrického plánu.  

 

Klíčová slova: mapový podklad, vytyčování, dokumentace skutečného provedení stavby, 

geometrický plán. 

 

ANNOTATION 

 

The aim of thesis was geodetic construction activity in Build Business Center 

Holešov, which is located in the cadastre unit of Všetuly. The first part of the work is 

devoted to theoretical analysis of individual geodetic works during construction. The 

second part describes how to focus map base, during setting-out of building, during focus 

of the actual implementation of the building and in creating a geometric plan. 

 

Key words: map base, setting-out, documentation of the actual implementation of the 

building, geometric plan. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv  výškový systém Balt po vyrovnání 

ČSN  Česká technická norma 

GP  geometrický plán 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 

KM  katastrální mapa 

GNSS  globální družicový navigační systém 

RTK  Real Time Kinematic – měření GPS v reálném čase 

VFK  výměnný formát katastru 

DKM  digitální katastrální mapa 

JDTM  jednotná digitální technická mapa 

KN  katastr nemovitostí 
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1 ÚVOD 

 

Cílem této diplomové práce byly geodetické práce při výstavbě obchodního centra 

Holešov, viz obr. 1, které se nachází v katastrálním území Všetuly, v okrese Kroměříž. 

Jedná se o železobetonovou montovanou skeletovou konstrukci. 

Geodetické práce započaly v březnu roku 2009 zaměřením mapového podkladu pro 

projekt stavby. O rok později následovaly vytyčovací práce. Po dokončení výstavby bylo 

provedeno zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a byl 

vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy v katastru. 

Provoz obchodního centra byl zahájen v červenci roku 2010. 

Diplomová práce obsahuje nejprve teoretickou část, následně popis provedených 

prací. Veškeré práce byly provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Naměřená data, výpočty a výkresová část jsou obsahem příloh. 

 

 

Obr. 1 Obchodní centrum 
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2 ÚČELOVÉ MAPY 

Účelové mapy jsou dle [1] mapy velkých měřítek, kteréQobsahují kromě prvků 

základní mapy zákres dalších prvků, jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad 

povrchem země – podle účelu, pro které vzikly. Tyto mapy se využívají pro plánovací, 

projektové, provozní, evidenční, dokumentačníQa jiné účely. Vznikají přímým měřením, 

přepracováním nebo částečným odvozením ze stávajících map. Výsledkem mapy může být 

mapa grafická, číselná nebo digitální. Dle [1] se dělí na: 

 

· základní účelové mapy 

-  technická mapa města (TMM), 

-  základní mapa závodu (ZMZ), 

-  základní mapa dálnice (ZMD), 

-  základní mapa letiště (ZML), 

-  jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST), 

 

· mapy podzemních prostor 

-  podzemními prostorami jsou jeskyně, podzemní chodby a průchodné objekty, 

kromě objektů metra, podzemních objektů báňských a tunelů, 

 

· ostatní účelové mapy 

-  mapy sloužící pro projektové účely, pro provozní potřeby organizací, pro 

pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodářské, geodetickáQčást 

dokumentace skutečného provedení staveb, mapy sídlišť a mapy sloužící pro 

dokumentaci památkových objektů. 

2.1 Mapové podklady pro projektování staveb 

Mapy sloužící pro projektové účely obsahují body polohových a výškových 

bodových polí, polohopis, výškopis aQpopisné údaje. Vyhotovují se v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv nebo v místních soustavách. Tvoří se 

kombinací odvození ze stávajících podkladů a doměření změněných a nových předmětů 
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měření nebo přímým měřením. Měřítko a přesnost se volí s ohledem na druh projektované 

stavby, na stupni její návaznosti na okolní objekty a naQpoužité metodě projektování. 

Obsahem polohopisu jsou dle [2]: 

- pozemní stavební objekty pevně spojené svými základy se zemí, se všemi 

podrobnostmi potřebnými z hlediska projektování (rampy, vchody, vjezdy, ploty 

včetně rozlišení druhu, atd.), 

- dopravní objekty a zařízení (celostátní dráhy, silnice, mosty, lávky, nadjezdy, 

nástupní ostrůvky, atd.), 

- vodohospodářské objekty (vodní toky, nádrže, vodojemy, studny, atd.), 

- nadzemní vedení a jejich zařízení s určením druhu, povrchové znaky podzemních 

vedení (elektrická vedení, potrubní vedení, trafostanice,  sloupy, poklopy šachet, 

hydranty, atd.), 

- rozhraní různých druhů povrchu terénu, 

-  jiné předměty měření vyplývající ze zvláštních požadavků odběratele (např. 

jednotlivé stromy, podzemní chodby apod.). 

Předměty měření výškopisu jsou body, čáry a relativní výšky nezbytné pro vyjádření 

terénního reliéfu, výšky vybraných bodů předmětůQpolohopisu a jiné výšky vyplývající 

ze zvláštních požadavků odběratele. 

Popisnými údaji jsou například údaje o druhu povrchu terénu, světlost trubních 

vedení, druhy zpevněných povrchů, druhy lesních porostů apod. 

2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dle [1] musí být dokumentaceQvytvořena tak, aby mohla být použita 

ke kolaudačnímu řízení a následnému uvedení stavby do provozu.  

Obsahem dokumentace dle [3] jsou: 

- údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresa místa 

trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru 

nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích 

o stavbě, pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení 

stavby, 
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- situační výkres skutečného stavu území v měřítkuQkatastrální mapy nebo větším 

se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní 

infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, 

vzrostlé zeleně a hranic pozemků, 

- stavební výkresy vypracované podle skutečnéhoQprovedení stavby s příslušnými 

řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě 

uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr, 

- technický popis stavby a jejího vybavení. 

 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

Vyhotovuje se v souřadnicovémQsystému S-JTSK a výškovém systému Bpv, 

ve 2. a 3. třídě přesnosti. Měřítka dokumentace se volí v závislosti na druhu stavby a tak, 

aby byla zaručenaQpřehlednost a čitelnost mapy. Trasy podzemních inženýrských sítí musí 

být zaměřenyQpřed zakrytím.  

Dle [4] dokumentace obsahuje: 

a) číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru 

pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického 

vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

b) polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 

se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě, 

c) měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, 

vytyčovací sítě a podrobných bodů, 

d) technickou zprávu. 

Dokumentace musí být ověřena úředně oprávněnýmQzeměměřickým inženýrem jeho 

razítkem, podpisem a výrokem, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 

2.3 Charakteristiky a kritéria přesnosti účelových map 

Mapy se vyhotovujíQve třídách přesnosti 1 až 5 viz tab. 1. Výškopis může být 

vyhotoven v jiné třídě přesnosti než polohopis. 
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Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu 

je základní střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem 

,                                                 (2.1) 

kde mx a my jsou základníQstřední chyby určení souřadnic x, y.  Charakteristikou relativní 

přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů stejnéQtřídy přesnosti je základní 

střední chyba délky md, délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic. 

Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby 

a) střední souřadnicová chyba mxy nepřesáhla kritérium uxy, viz tab. 1 a 

b) základní střední chyba délky md nepřesáhla kritérium ud vypočtené 

pro každou délku ze vztahu 

 ,                                                      (2.2) 

  uxy, viz tab. 1. 

Charakteristikou přesnostiQurčení výšek H podrobných bodů výškopisu je základní 

střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů stejnéQpřesnosti musí být určeny tak, 

aby střední výšková chyba mH nepřekročila kritérium uH, viz tab. 1 a u bodů 

na nezpevněném povrchu 3∙uH, jak se píše v [5]. 

Tab. 1 Kritéria přesnosti účelových map 

Třída uxy uH ud 

přesnosti (m) (m) (m) 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,5 0,35 1,50 
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3 VYTYČOVÁNÍ STAVEB 

VytyčenímQstavby se dle [2] rozumí její přenesení a vyznačení v terénu 

s předepsanou přesností na podkladě výkresů stavební projektové dokumentace. Vytyčení 

se provádí na základě vytyčovacích výkresů vytyčovacími prvky od geodetické vytyčovací 

sítě stavby nebo vzhledem k dosavadním stavebním nebo jiným objektům. 

3.1 Vytyčovací výkresy 

Vytyčovací výkres musí být dle [2] součástí každého prováděcího projektu. 

VyhotovujeQse na základě projektantem navržené situace, požadovaných přesností              

a navržené vytyčovací sítě s vypočtenými vytyčovacími prvky. JeQurčen pro zobrazení 

vytyčovaného objektu, v němž jsou uvedeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků, 

umožňující vytyčení v terénu na místě určeném projektem, ve stanoveném rozměru a tvaru 

s předepsanou přesností. VytyčovacíQvýkresy jsou tvořeny tak, aby vytyčovací prvky 

a kóty byly vztaženy k pevným bodům vytyčovací sítě. PolohaQbodů vytyčovacích sítí se 

udává v souřadnicovém systému použitém při zpracování mapových podkladů pro 

projektovou dokumentaci.  

Vytyčovací výkresy můžeme dle [6] rozdělit z hlediska druhu vytyčení na vytyčovací 

výkresy prostorové polohy a výkresy podrobného vytyčení. PokudQbude výkres jasný 

a přehledný, je možné oba výkresy spojit. 

PodleQdruhu stavebních objektů se vytyčovací výkresy dělí na vytyčovací výkresy 

stavebních objektů s prostorovou skladbou, liniových stavebních objektů a plošných 

stavebních objektů. 

 

Vytyčovací výkresy prostorové polohy 

VeQvytyčovacích výkresech se prostorová poloha vytyčovaného objektu určí 

ve vodorovné rovině souřadnicovým nebo řetězovým (délkovým) kótováním a ve svislém 

směru nadmořskými nebo relativními výškami. 

KreslíQse zde prvky, které jsou předmětem vytyčení, prvky vytyčovacích sítí, 

vytyčovací i dosavadní technické a topografické objekty u stavebních objektů 

s prostorovou skladbou, osy liniových stavebních objektů určující body trasy a hlavní body 
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oblouků u liniových stavebních objektů. Kreslí se v měřítku 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000     

a 1:2000. 

 

Výkresy podrobného vytyčení 

VeQvytyčovacích výkresech podrobného vytyčení se uvádějí vytyčovací prvky, 

rozměry a tvar objektu ve vodorovné rovině u stavebních objektů s prostorovou skladbou 

délkovými kótami, u liniových a plošných objektů pravoúhlými nebo polárními 

souřadnicemi a staničením nebo délkovými kótami. VeQsvislém směru se vytyčovací 

prvky uvádějí u objektů s prostorovou skladbou relativními výškami, u liniových a 

plošných objektů nadmořskými výškami. 

KreslíQse pouze tehdy, pokud se použije k podrobnému vytyčení stavebního objektu 

mikrosíť (soustava přímek rovnoběžně odsazených od půdorysné vztažné osnovy objektu) 

nebo když by mohlo dojít k záměně nebo nejasnostem u vytyčovaných prvků. Používají 

se měřítka 1:50, 1:100, 1:200 a 1:500. 

VeQvýkrese se kreslí a označí vytyčovaný stavební objekt, vztažné čáry, prvky 

prostorové polohy a prvky vytyčovací mikrosítě, návaznost geometrických prvků rozměrů 

nebo tvaru stavebního objektu k prvkům prostorové polohy a přesnost vytyčení (hodnoty 

mezních odchylek vytyčovacích prvků). 

3.2 Vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť je soustava stabilizovaných měřických bodů na staveništi nebo v jeho 

blízkosti podle [2]. TytoQbody slouží po celou dobu výstavby k vytyčení všech stavebních 

objektů příslušné stavby. Tato síť musí mít přesnost homogenní v celém rozsahu tak, 

aby umožňovala dosažení požadované přesnosti vytyčování. 

Vytyčovací sítě se dělí na sítě pro horizontální vytyčování a na výškové sítě. 

3.2.1 Horizontální vytyčovací sítě 

PřiQnávrhu vytyčovací sítě se vychází ze situačního výkresu, koordinačního výkresu 

a požadavků na přesnost. Zvolí se vhodný typ sítě, způsob vytyčení a druh stabilizace tak, 
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aby byla funkční po celou dobu výstavby a případně sloužila k další geodetické činnosti.

  

Vytyčovací sítě se dle [2] dělí: 

· podle návaznosti na státní souřadnicový systém  

  - vložené (navázané na státní bodová pole), 

  - místní (vypočtené v lokálním souřadnicovém systému), 

· podle tvaru a rozsahu 

  - objektové (k vytyčování samostatného objektu nebo několika objektům), 

  - liniové (k vytyčování liniových staveb), 

  - plošné (k vytyčování skupin plošně rozmístěných stavebních objektů). 

Objektové sítě 

Vytyčovací přímka nebo osa - využívá se u jednoduchých typů staveb. 

Rámová pravoúhlá síť - slouží pro vytyčování sekundárního systému složitých 

objektů náročných na přesnost. 

Speciální trigonometrická síť - používá se při budování samostatných objektů 

náročných na přesnost vytyčování. 

Liniové sítě 

Polygonový pořad - využívá se u liniových staveb jako jsou komunikace, železnice, 

plynovody apod. 

Trojúhelníkové a čtyřúhelníkové řetězce - využívají se u složitějších liniových staveb 

jako jsou dálnice, podzemní vodovodní přivaděče, tunelové výstavby apod. 

Plošné sítě 

Pravoúhelníkové a čtvercové sítě - používají se v případech stejnosměrně 

orientované zástavby. 

Polygonální sítě - používají se v případech nestejnosměrně orientované zástavby. 

Výchozí vytyčovací sítě – body se budují mimo staveniště a vytyčovací prvky 

se vytyčují přímo z nich. 
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3.2.2 Výškové vytyčovací sítě 

Budují se ve výškovém systému Bpv. JsouQtvořeny soustavou hlavních výškových 

bodů stavby, ze kterých jsou vytyčovýny výšky a výškové úrovně všech objektů stavby. 

3.3 Vytyčení skeletových konstrukcí 

Skeletové objekty mají vysoké nároky na přesnost realizace základové konstrukce, 

kterými jsou základové patky dle [2]. ZákladovéQpatky podpírají prvky vertikální nosné 

konstrukce (pilíře, sloupy). ProQosazení betonových sloupů jsou opatřeny prohlubněmi 

(kalichy). Ocelové sloupy jsou s patkami spojeny kotevními šrouby. Důležité je tedy 

správné polohové a výškové umístění patek a přesné osazení kotevních šroubů. 

VytyčováníQzákladů probíhá v několika etapách. Jako první se provádí vytyčení 

os základů pro výkop zeminy a hrubou betonáž, zde je dostačují přesnost 1-2 cm. Vytyčení 

os dohotovených patek pro osazení kotevních šroubů je třeba vykonat s relativní přesností     

1-2 mm v podélném i příčném směru. VytyčujeQse optickým promítáním pomocí teodolitu 

ve dvou vzájemně kolmých směrech, vytyčené osy se na patkách vyznačí např. ryskami. 

Poté se provádí kontrolní zaměření všech patek s kotevními otvory, které se doloží 

grafickým přehledem s vyznačenými odchylkami skutečných os od správné projektované 

polohy. 

3.4 Přesnost vytyčení 

Přesnost vytyčení je dle [8] charakterizována směrodatnými odchylkami cílových 

parametrů vytyčení. Kritériem přesnosti vytyčení jsou vytyčovací odchylky, které nesmí 

překročit předepsanou mez. HodnotyQmezních vytyčovacích odchylek jsou uvedeny 

v technické normě ČSN 73 0421 – Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou 

skladbou a ČSN 730422 – Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

nebo jsou uvedeny ve stavebním projektu. 

PožadavkyQna přesnost vytyčení závisí na velikosti a důležitosti stavby, funkčních 

a bezpečnostních požadavcích a na použité stavební technologii. Skutečnou přesnost 

vytyčovacích prací ovlivňuje přesnost a stabilita vytyčovací sítě, technologie měření 

použitá k vytyčení, přístrojové vlivy a působení vnějších vlivů. 
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Rozbory přesnosti 

 RozboryQpřesnosti jsou nezbytnou součástí měřických a vytyčovacích úloh 

inženýrské geodézie. Hlavním účelem je posouzení přesnosti cílových parametrů vytyčení. 

Předpokladem je zadání mezní odchylky vytyčení. 

Rozbor přesnosti se skládá z rozboru přesnosti před měřením, při měření a po 

měření.  

RozborQpřesnosti před zahájením měření spočívá ve zjištění požadavků na přesnost 

a stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů, ve výběru technologie 

a prostředků vytyčování a ve stanovení střední chyby a výběr technologie kontrolního 

měření. 

PomocíQrozboru přesnosti při měření se hodnotí přímo měřené veličiny v terénu. 

Tím se ověřuje, zda jsou měřené veličiny získávány s požadovanou přesností. 

Rozborem přesnosti po měření se porovnávají naměřené odchylky nebo rozdíly dvou 

vytyčení s mezní vytyčovací odchylkou a zjišťuje se, zda odpovídají požadované přesnosti. 
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN 

GPQje technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle kterých má být 

proveden zápis do katastru nemovitostí, tj. v souboru geodetických informací a popisných 

informací, je-li potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

GPQmusí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, že svými 

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a musí být potvrzen katastrálním 

úřadem. OQpotvrzení požádá písemně ověřovatel na tiskopisu ČÚZK. Katastrální úřad GP 

potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada. Na všech předložených stejnopisech GP 

potvrdí souhlas s očíslováním parcel. 

PoQpotvrzení katastrálním úřadem je GP podkladem pro vyhotovení rozhodnutí 

o právních vztazích k nemovitostem, vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám 

a stavbám, změnám hranic druhů pozemků, pro změnu katastrálního území nebo jiné 

územně správní jednotky. 

4.1 Katastrální mapa 

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje 

všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru, jak se píše v [9]. 

Může mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. 

 

Formy katastrální mapy dle [10]: 

· digitální mapa - katastrálníQmapa v S-JTSK  vyhotovena při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním, na podkladě pozemkových úprav, přepracováním 

souboru geodetických informací, 

· analogová mapa - katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stanovené v době jejího vzniku, 

· digitalizovaná mapa - katastrální mapa vyhotovena přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému v S-JTSK doQdigitální formy (KMD) nebo digitální 

forma katastrální mapy vyhotovena podle dřívějších předpisů zejména 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (KM-D). 
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Obsah katastrální mapy dle [10]: 

· polohopis - obsahujeQzobrazení hranic katastrálních území, hranic územních 

správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných pásem, 

hranic nemovitostí a další prvky polohopisu (osa kolejí železniční tratě, hrana 

koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, most, nadzemní vedení vysokého 

a velmi vysokého napětí včetně stožárů, apod.), 

· popis – uvnitř mapového rámu jej tvoří čísla bodů polohového bodového pole, 

místní a pomístní názvosloví, označeníQparcel parcelními čísly a mapovými 

značkami, vně mapového rámu jsou to mimorámové údaje, kterými jsou 

u analogové mapy název Katastrální mapa, označení mapového listu, údaje 

o souřadnicovém systému, měřítko, u digitální a digitalizované mapy jsou tyto 

údaje obsaženy v jejich metadatech. 

4.2 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [10] vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

e) určení hranicQpozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

4.3 Podklady pro zpracování geometrického plánu 

ZávaznýmQpodkladem pro tvorbu GP jsou údaje SGI a SPI.  Dále jsou to záznamy 

podrobného měření změn, údaje o bodech základního polohového bodového pole, 
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zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole a údaje o BPEJ, 

které bezúplatně poskytne katastrální úřad. 

KatastrálníQúřad k vyhotovení GP přidělí číslo ZPMZ, parcelní čísla nových parcel    

a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body zřizovány. 

4.4 Záznam podrobného měření změn 

ZPMZ slouží jako podklad pro vyhotovení GP, pro zápis změn údajů evidovaných 

v SGI a SPI, které jsouQspojeny s měřením v terénu, ale nemění se hranice pozemku, a pro 

opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Ověření ZPMZ vyznačí ověřovatelQv pravém dolním rohu první strany a v pravém 

dolním rohu poslední strany jeho částí. 

ZPMZ obsahuje dle [10] níže uvedené části. 

· Popisové pole  

- náležitosti jsouqvymezeny tiskopisem ČÚZK (zpracovatel, katastrální úřad, katastrální 

pracoviště, obec, katastrální území, číslo záznamu a GP, přístroj, čísla změnou dotčených 

parcel, souřadnicový systém, atd.),  

- podQpopisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým označením nových 

navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“, za něj se uvede jméno       

a příjmení osoby, která byla s průběhem a označením hranic seznámena. 

· Náčrt  

- obsahujeQzobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické sítě, 

dosavadní a nový stav polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, 

parcelní čísla, mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, 

- oměrné a jiné kontrolní míry, 

- obsahuje zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené evidence, které jsou 

dotčeny změnou, 

- má formální náležitosti grafického znázornění GP, 

- vyhotovuje se v takovém měřítku, aby byly všechny údaje zřetelné. 
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· Zápisník  

- obsahujeQčísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových 

bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

- změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 

- další měřené kontrolní údaje, 

- v případě použití technologie GNSS může být zápisník nahrazen výstupem výpočetního 

protokolu ze zpracovatelského programu. 

· Protokol o výpočtech  

- obsahuje seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu KM 

použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, 

- údaje oQpoužitých metodách výpočtu souřadnic a porovnání dosažených výsledků 

s mezními odchylkami, 

- vytyčovací prvky, 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

- výpočet číselně určených výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů (úplné číslo bodu, souřadnice obrazu, souřadnice 

polohy, kód kvality), 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

· Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)  

- obsahuje číslo GP, označení listu KM, 

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

výpočtu, 

- pokud je potřeba, výpočet dílů parcel zjednodušené evidence, 

- případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin, 

- datum, jméno a příjmení osoby, která výpočet výměr prováděla. 

· Návrh zobrazení změny  

- má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu, 

- k bodům změny se uvádí souřadnice polohy (určené geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami) a souřadnice obrazu (slouží k zobrazení bodu v KM), 

které se mohou od sebe v mapě lišit do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou, 
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- v prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také v analogové 

podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. 

4.5 Výpočetní práce 

PolohaQpodrobných bodů se určí z bodů geometrického základu a z podrobných 

bodů, které byly určeny v předchozích ZPMZ.  Geometrickým základem jsou body 

polohového bodového pole, pomocné měřické body a v terénu jednoznačně 

identifikovatelné podrobné body, které mají souřadnice určeny v S-JTSK. Souřadnice bodů 

se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. 

SouřadniceQpodrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je dána střední 

souřadnicovou chybou dle [10] mxy = 0,14 m.  Mezní souřadnicová chyba uxy se určí 

dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy. Mezní polohová chyba up je dána 

vztahem up =  ∙ uxy.                             

Délky se určují s přesností, která je dána základní střední chybou délky md, která je 

dána vztahem md = k ∙ , kde d je větší z porovnávaných délek v metrech, 

a k se vypočte jako  násobek základní střední souřadnicové chyby stanové podle kódu 

kvality bodu s nižší přesností, viz tab. 1. 

 

Tab. 2 Kód kvality podrobných bodů 

 

Kód kvality 

Základní střední 
souřadnicová chyba 

mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

 

Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí: 

a) ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a lomových bodů, 

které jsou vložené na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód – způsob určení 

výměry se označí kódem 2, 

b) jinýmQčíselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

systému) – způsob určení výměry se označí kódem1, 
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c) ze souřadnic lomových bodů, z nichž jeden, který není vloženým bodem na přímé 

hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8 – způsob určení výměry se označí 

kódem 0, 

d) graficky (planimetrováním, výpočtem z měr odměřených na mapě, výpočtem ze 

souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na 

mapě) – způsob určení výměry se označí kódem 0. 

Výměra změněné parcely nebo dílu se určí dvěma nezávislými výpočty, pokud 

nejde o digitální nebo digitalizovanou mapu, zde se výměra určí jedním výpočtem 

a jeho kontrola se provede porovnáním s výměrou celé parcely. Rozdíl mezi 

dosavadní a nově vypočtenou výměrou je početní odchylka, která nesmí být větší 

než mezní odchylka, viz tab. 3. 

 

Tab. 3 Mezní odchylka výměry v digitální a digitalizované mapě 

Kód kvality u nejméně přesně 
určeného lomového bodu na 
hranici parcely (dílu parcely) 

Mezní odchylka v m
2 

3 2 

4 0,4 . √P  +   4 

5 1,2 . √P  + 12 

6 0,3 . √P  +   3 

7 0,8 . √P  +   8 

8 2,0 . √P  + 20 

4.6 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

GPQobsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. Vyhotovuje 

se na tiskopisech ČÚZK zřetelně a čitelně se schopností reprodukce. 

GP obsahuje dle [10] náležitosti uvedené níže.  

· Popisové pole 

- umísťuje se v pravém dolním rohu GP, 

- je zde uveden účel GP, číslo GP, vyhotovitel, název okresu, obce a katastrálního území, 

označení listu KM, způsob označení nových hranic, údaj o ověření a potvrzení GP. 

· Grafické znázornění  

- vychází ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, 
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- nový stav hranic se znázorní velmi tlustou plnou čárou, neplatný stav hranic pozemků 

nebo vnitřní kresby se zruší dvěma tenkými krátkými plnými čárami, 

- díly parcel se označí písmeny malé abecedy, 

- vyznačí se délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla 

bodů obsažených v seznamu souřadnic. 

· Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

- obsahuje údaje stanovené tiskopisem ČÚZK, 

- v dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje (parcelní číslo, výměra parcely, druh 

pozemku a jeho využití) podle katastru, v novém stavu se uvedou dle skutečnosti v terénu, 

- v porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám 

přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel 

podle evidence právních vztahů. 

· Seznam souřadnic 

- obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů, 

- uvádí se čísla bodů, jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. 

· Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu  

- obsahuje číslo zemědělského pozemku v novém stavu, kód BPEJ a výměru dílu parcely. 

4.7 Technologie GNSS 

Globální družicový polohový systém (Global Navigation Satellite System - GNSS)  

je službaQumožňující za pomocí signálů z družic určování polohy s velkou přesností, 

s celosvětovým pokrytím v jednotném souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic 

System 1984). 

 

Metody měření  GNSS 

a) Statická metoda – spočíváQv kontinuální observaci několika aparatur po dobu 

několika hodin až dnů. Poskytuje nejpřesnější výsledky, používá se při budování 

polohových základů, sledování posunů a přetvoření apod. 

b) Rychlá statická metoda - je podobná statické metodě, ale doba měření je několik 

minut. Metoda vyžaduje dvoufrekvenční přijímač s P kódem a výhodnou 
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konfiguraci družic. Použití je proQzhušťování základních i podrobných bodových 

polí a budování prostorových vytyčovacích sítí. 

c) Metoda STOP and GO – patří mezi nejrychlejší způsoby měření, které umožňuje 

určovat souřadnice s přesností 1-2 cm + 1 ppm. Je podobná rychlé statické metodě, 

příjímač však nepřestává měřit ani při přesunu mezi jednotlivými podrobnými 

body. Pouze na prvním bodě je nutné setrvatQtak dlouho, dokud není možné 

spolehlivě vyřešit ambiguity (celočíselná část počtu period nosné vlny, 

odpovídajících zdánlivé vzdálenosti mezi družicí GNSS a přijímačem).  

Na měřených bodech je doba měření jen několik sekund, pokud při přesunu 

nedošlo ke ztrátě signálu. Využívá se pro určování souřadnic podrobných bodů. 

d) Kinematická metoda – rozlišujeQdvě technologie měření, kinematickou metodu 

s inicializací a bez inicializace. Metoda s inicializací je podobná metodě stop and 

go, rozdíl je v tom, že po počátečním vyřešení ambiguit provádí pohybující 

se přijímač měření v krátkém časovém kroku. Metoda bez inicializace se pokouší 

odstranit nutnost opakování inicializace po ztrátě signálu během měření. Využívá 

technologie určení ambiguit na základě přesných kódových měření i při pohybu 

přijímače. 

e) Real time kinematic – RTK – jednáQse o nejnovější metodu měření, kinematickou 

metodu v reálném čase. Principem je využití rádiového přenosu kerekcí fázových 

měření od referenčního k pohybujícímu se přijímači. Používá se při určování 

souřadnic bodů podrobných bodových polí aQpodrobných bodů, nejčastěji při 

vytyčování. Další podrobnosti o technologii GNSS uvádí např. [11]. 
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5 MĚŘICKÉ PRÁCE A ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

Měřické práce a jejich následné zpracování zahrnovaly před výstavbou zaměření 

polohopisu a výškopisu pro projekt, při výstavbě vytyčovací práce, po ukončení výstavby 

zaměření skutečného provedení stavby a následný geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastru a rozdělení pozemku. 

 

Charakteristika území 

Město Holešov se nachází ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž. Leží na západním 

okraji Hostýnských vrchů, na hranici mezi Hanou a Valašskem. Město má asi 12 500 

obyvatel a je druhým největším městem v okrese. Mezi nejvýznamnější památky Holešova 

patří renesančně barokní zámek s parkem, stará židovská synagoga a židovský hřbitov.  

Obchodní centrum bylo umístěno do katastrálního území Všetuly, které je částí 

města Holešov. Parcely určené k výstavbě se nachází na ulici Palackého v blízkosti 

výjezdu z Holešova směr Hulín, viz obr. 2 

 

Obr. 2 Zaměřovaná oblast 
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Získání podkladů 

Před zahájením měření je nutné získání podkladů od katastrálního pracoviště 

a projektanta. Katastrální území Všetuly je v působnosti katastrálního pracoviště Holešov, 

kde bylo zažádáno nejprve o výřez digitální mapy ve formátu *.vfk. Ta byla použita již 

při zpracování mapového podkladu pro projekt.  

Dalším důležitým podkladem pro samotnou výstavbu obchodního centra byla 

projektová dokumentace. Projektantem byla předána v digitální formě, ze které byly 

získány potřebné vytyčovací prvky.  

Pro tvorbu GP bylo na katastrálním pracovišti v Holešově zažádáno o aktuální výřez 

digitální mapy ve výměnném formátu, viz obr. 3, katastrálním pracovištěm bylo přiděleno 

číslo ZPMZ 1257 a nová poddělení na dotčené kmenové parcely 591, 592 a 600. Zažádáno 

bylo o 5 nových poddělení na parcelu č. 591, dvě nová poddělení na parcelu č. 592 a 16 

nových poddělení na parcelu č. 600. 

 

Obr. 3 Výřez digitální mapy   
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Rekognoskace terénu 

RekognoskaceQterénu slouží ke zjišťování skutečností na místě, kde bude probíhat 

měření. Při rekognoskaci byly zvoleny vhodné polohy pomocných měřických bodů, které 

byly následně použity pro měření a vytyčování. Ve všech etapách měření bylo možné 

využití měření technologií GNSS, proto byla většina bodů bodového pole zaměřena tímto 

způsobem. 

 

Použité pomůcky 

Pro měření a vytyčování byly použity tyto přístroje a pomůcky:  

- GNNS stanice Trimble R8, 

- totální stanice NIKON NPL 352, 

- odrazný hranol, 

- stativ, 

- ocelové 50 m pásmo. 

GNNS stanice Trimble R8  

- přístroj zahrnuje GNSS anténu a přijímač, vnitřní rádio s možností vysílání nebo vnitřní 

GSM modul a baterii v lehké robustní jednotce, viz obr. 3. TaQje vhodná jako RTK rover, 

kde je vše umístěno na výtyčce. PřijímačQTrimble R8 poskytuje celkem 72 kanálů pro 

příjem GNSS L1/L2/L5 a GLONASS L1/L2 signálů a podporuje záznam GNSS surových 

dat do kontroleru pro postprocesní zpracování. Další částí je kontroler Trimble TSC2, který 

poskytuje jednoduchý, lehce použivatelný softwareQna bázi Windows. ProQrychlou 

a jednoduchou práci slouží barevný grafický dotykový displej, kde grafické zobrazení 

poskytuje informace v reálném čase, viz obr. 5. 

 

Obr. 4 Přijímač Trimble R8  

 

Obr. 5 Kontroler Trimble TSC2 
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Totální stanice NIKON NPL 352  

- jeQelektronická pulsní laserová totální stanice s interní pamětí vybavená alfanumerickou 

klávesnicí a grafickým LCD displejem v obou polohách. UmožňujeQměřit bez použití 

odrazného hranolu až do vzdálenosti 200 m. Tento přístroj obsahuje zabudovaný software 

pro provádění měření v souřadnicích, výpočet vytyčovacích prvků, měření odsazené délky 

apod., viz obr. 6. Technické údaje totální stanice jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4 Technické údaje totální stanice Nikon NPL352 

Zvětšení dalekohledu 26x 
 Zorné pole 1°30´ (2,6m na 100m) 
 Zaostřovací vzdálenost min 1,6m 
 Doba měření 1,6s 
 

Měření délek 

na hranol 
přesnost ± (3 + 2 ppm x D) mm 

dosah 1,6m až 5000m 

bez odrazu 
přesnost ± (3 + 3 ppm x D) mm 

dosah 1,6m až 200m 

Měření úhlů přesnost 
 

± 5´´/1,5mgon 

  

 

Obr. 6 NIKON NPL 352 

Zpracování měření 

Všechny výpočetní práce byly zpracovány pomocí programu GEUS 16.0. Pro tvorbu 

grafických výstupů byl použit program Microstation V8 XM a MGEO. K vypracování 

tabulek GP byl použit program GEOMETR, pro tisk program GEUSprint, které lze označit 

za nadstavby programu GEUS. 
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GEUS 16.0 

Program dle [12] obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických 

plánů a výpočty základních typů polygonových pořadů. Součástí výpočtů je i zpracování 

souborů registrovaných v totálních stanicích. Veškeré výpočty jsou průběžně 

protokolovány. Všechny body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické 

části programu.  

GEUS je jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Umožňuje tvorbu výkresu na 

úroveň účelových map. Program obsahuje všechny značky pro tvorbu katastrální mapy. 

Microstation V8 XM 

Jedná se o obecný CAD systém od americké firmy Bentley, využívá se v řadě 

technických oblastí, jako jsou např. architektura, stavební inženýrství, doprava, inženýrské 

a telekomunikační sítě. Při práci je možné použití formátů DGN V7 a V8, DWG a DXF.  

MGEO 

Program zaměřený na tvorbu a údržbu účelových map velkých měřítek, zpracování 

technické dokumentace inženýrských sítí, přípravu dat pro GIS apod. Pro účely této 

diplomové práce se program používal pro vstup kódované kresby. Po načtení seznamu 

souřadnic s kódy vzniká podstatná část kresby – vynáší se bodové značky a spojují se body 

liniemi. 

GEOMETR 

Program, který slouží k poloautomatickému vytváření, tisku a exportu tabulek GP. 

Na základě zadaných údajů provede automaticky výpočet a vyrovnání všech dílů 

na výměry původních parcel. V průběhu všech výpočtů jsou kontrolovány mezní odchylky 

s ohledem na nastavené měřítko mapy. Výsledkem jsou tabulky „Výpočet výměr parcel 

a dílů“ a „Výkaz výměr dle katastru nemovitostí“ včetně popisového pole GP. Tyto 

tabulky jsou určeny k následnému tisku. 

5.1 Polohopisné a výškopisné zaměření lokality pro projekt stavby 

Před samotnou výstavbou obchodního centra bylo provedeno polohopisné 

a výškopisné zaměření zájmové oblasti pro tvorbu projektu stavby. 
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Zaměření probíhalo dvěma způsoby. Nejprve byly zaměřeny body polohového 

bodového pole a část podrobných bodů polohopisu technologií GNSS. Poté následovalo 

měření podrobných bodů polární metodou. 

5.1.1 Měřické práce 

Po rekognoskaci terénu, který byl vzhledem k částečné zástavbě méně přehledný, 

se ocelovými hřeby a roxory stabilizovaly stanoviska 4001-4009, viz obr. 7. Poloha 

stanovisek se volila tak, aby bylo možné jejich zaměření technologií GNSS a zároveň aby 

byla mezi body dodržena vzájemná viditelnost pro následné měření polární metodou. Body 

podrobného bodového pole byly technologií GNSS zaměřeny dvakrát s několikadenním 

časovým odstupem. Současně se stanovisky byly pomocí technologie GNSS zaměřeny 

podrobné body v místech, kde k tomu byly vhodné podmínky. Jsou to body č. 1-55 a č. 

198-258. 

 

Obr. 7 Podrobné bodové pole pro mapový podklad 
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Polární metodou byly postupně zaměřovány podrobné body ze stanovisek 4002 až 

4009. Na stanovisku 4002 byla zaměřena orientace na bod 4001 a 4009 a byl mimo 

podrobné body určen rajón 4010. Touto  metodou byly postupně zaměřeny podrobné body              

č. 56-197 a 259 – 355.  

Pro účely mapového podkladu pro projekt stavby byly zaměřeny rozhraní 

zpevněných a nezpevněných ploch, stávající budovy, ploty, povrchové znaky podzemních 

inženýrských sítí, zeleň a terénní nerovnosti. 

5.1.2 Výpočetní práce a vyhotovení dokumentace pro projekt stavby 

Naměřená data technologií GNSS byla do počítače přenesena pomocí programu 

Trimble Survey Controller a ostatní naměřené hodnoty byly exportovány z totální stanice 

NIKON.  Naměřené údaje jsou uvedeny v protokolu GNSS měření a v zápisníku měření, 

viz příloha č. 1. 

Body zaměřené technologií GNSS byly vloženy do programu GEUS importem 

ze seznamu souřadnic. Výpočet bodů zaměřených polární metou byl proveden dávkou, viz 

příloha č. 2. Všechny body byly po výpočtech exportovány do seznamu souřadnic včetně 

kódů. Poté byly body importovány v programu MGEO, kde jsou nastaveny náležitosti 

a mapové značky dle Jednotné digitální technické mapy (JDTM) Zlínského kraje. Takto 

částečně vyhotovený výkres ve formáu *.dgn se doplnil v programu Microstation o popisy, 

souřadnicové křížky, popisové pole a severku. Pro tisk byl připojen referenční výkres 

s aktuální mapou DKM.  

Dokumentaci dále tvoří technická zpráva se seznamem souřadnic měřených bodů. 

Technická zpráva obsahuje jméno nebo název objednatele, rozsah akce, katastrální území, 

použité podklady a měřické pomůcky, apod., viz příloha č. 3.   

Dokumentace byla před předáním projektantovi zkontrolována a ověřena úředně 

oprávněným zememěřickým inženýrem. 

5.2 Vytyčení stavby 

Předmětem vytyčení bylo vytyčení os pilot, odsazených os pilot o 3 m nebo 4 m 

a vytyčení směrů pro osazení sloupů. Odsazené osy pilot byly vytyčeny jen od průsečíků 

os A-1, A-2, A-3, A-5, C-1, C-2, C-3, C-5, a to o 4 m a průsečíky os F-1, F-2, F-3 a F-5 o 3 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      26 

 

m dle požadavků objednatele. Odsazené osy pilot jsou včetně popisu vyznačeny v příloze 

č. 8. Kontrolně byla zaměřena poloha betonových kalichů. Přesnost vytyčení byla 

stanovena ve stavebním projektu na ± 0,04 m. Všechny vytyčovací práce byly provedeny 

pouze polohově. 

5.2.1 Budování vytyčovací sítě 

Před začátkem vytyčovacích prací byla zvolena a stabilizována jako vytyčovací síť 

vytyčovací osa, viz obr. 8. Bod 4001 byl stabilizován ocelovým roxorem, bod 4002 

ocelovým hřebem. Poloha bodů byla zvolena tak, aby bylo možné jejich zaměření 

technologií GNSS. Byla použita metoda měření RTK, měření bylo provedeno dvakrát 

a souřadnice bodů byly určeny průměrem. Body byly vzájemně kontrolně zaměřeny 

polární metodou. Bod 4001 byl zajištěn roxorem v líci haly ve vzdálenosti 5,55 m, bod 

4002 byl zajištěn dvakrát ocelovými hřeby ve vzdálenosti 10 m a 20 m.  

 

Obr. 8 Vytyčovací osa 
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5.2.2 Rozbory přesnosti 

Rozbory přesnosti pro podrobné vytyčení byly provedeny dle normy ČSN 73 0420-1 

Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

Rozbor přesnosti před měřením: 

- požadovaná směrodatná odchylka v poloze vytyčovaného bodu  

σT =  =  = ± 16∙10
-3

 m ,                                                 (5.1) 

.... mezní vytyčovací odchylka, 

 up..... koeficient spolehlivosti, 

- požadovaná směrodatná odchylka jednoho vytyčení 

σT0 = σT ∙  = σTd0 = σTq0 = 0,016 ∙  = 23∙10
-3

 m ,                                 (5.2) 

- požadovaná směrodatná odchylka měřeného vodorovného úhlu viz tab. 5 a 6 

σTω =  ∙   ,                                                         (5.3) 

            ...realizační koeficient, 

- počet skupin pro měření horizontálních úhlů, hodnoty uvedeny v tab. 5 a 6 

nω =  ,                                                                   (5.4) 

    σω0=   .... tento tvar zohledňuje nepřesnost v centraci cíle,                    (5.5) 

Tab. 5 Výpočet počtu skupin pro vytyčení os pilot 

bod d (m) sTw

 
 (g) nw  (počet skupin) 

nejvzdálenější - 127 86,811 0,0170 0,5 Þ 1 skupina 

nejbližší - 144 10,022 0,146 0,5 Þ 1 skupina 

 

Tab. 6 Výpočet počtu skupin pro vytyčení odsazených os pilot 

bod d (m) sTw

 
 (

cc
) nw  (počet skupin) 

nejvzdálenější – 1-36 90,076 0,016 0,5 Þ 1 skupina 

nejbližší – 1-10 8,948 0,163 0,5 Þ 1 skupina 

 

 

- počet měření délek: 

nd =   =  = 0,017        Þ1 měření                                                      (5.6) 
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Rozbor přesnosti po měření: 

- mezní rozdíl pro dvojici vytyčení v příčném směru, viz tab. 7 a 8 

∆metq = up ∙ ,    kde σq0 = dp ∙  ,                              (5.6, 5.7) 

Tab. 7 Mezní rozdíly pro vytyčení os pilot 

bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) 

101 32,387 0,001 0,004 137 40,700 0,001 0,005 

102 16,954 0,001 0,004 138 35,251 0,001 0,005 

103 23,398 0,001 0,004 139 29,877 0,001 0,004 

104 35,662 0,001 0,005 140 24,628 0,001 0,004 

105 31,808 0,001 0,004 141 19,602 0,0005 0,004 

106 42,110 0,001 0,005 142 15,026 0,0004 0,004 

107 54,459 0,001 0,006 143 11,453 0,0003 0,004 

108 46,950 0,001 0,005 144 10,021 0,0002 0,004 

109 49,642 0,001 0,005 145 11,555 0,0003 0,004 

110 64,226 0,002 0,006 146 15,180 0,0004 0,004 

111 62,169 0,002 0,006 147 19,779 0,0005 0,004 

112 68,018 0,002 0,007 148 23,769 0,001 0,004 

113 75,086 0,002 0,007 149 27,913 0,001 0,004 

114 73,645 0,002 0,007 150 30,584 0,001 0,004 

115 72,456 0,002 0,007 151 35,200 0,001 0,005 

116 71,338 0,002 0,007 152 40,740 0,001 0,005 

117 70,655 0,002 0,007 153 46,877 0,001 0,005 

118 70,421 0,002 0,007 154 53,406 0,001 0,006 

119 70,639 0,002 0,007 155 60,200 0,001 0,006 

120 71,305 0,002 0,007 156 67,178 0,002 0,007 

121 72,408 0,002 0,007 157 85,771 0,002 0,008 

122 73,927 0,002 0,007 158 82,507 0,002 0,008 

123 75,838 0,002 0,007 159 34,850 0,001 0,005 

124 78,111 0,002 0,007 160 37,024 0,001 0,005 

125 80,716 0,002 0,008 161 40,919 0,001 0,005 

126 83,623 0,002 0,008 162 45,772 0,001 0,005 

127 86,800 0,002 0,008 163 46,402 0,001 0,005 

128 80,059 0,002 0,007 164 48,812 0,001 0,005 

129 74,301 0,002 0,007 165 50,046 0,001 0,005 

130 68,911 0,002 0,007 166 49,477 0,001 0,005 

131 63,984 0,002 0,006 167 47,388 0,001 0,005 

132 59,634 0,001 0,006 168 44,902 0,001 0,005 

133 55,995 0,001 0,006 169 43,521 0,001 0,005 
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bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) 

134 53,215 0,001 0,006 170 44,168 0,001 0,005 

135 51,726 0,001 0,006 171 46,781 0,001 0,005 

136 46,197 0,001 0,005 

     

Tab. 8 Mezní rozdíly pro vytyčení odsazených os pilot 

bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) bod d (m) 

sq0  

(m) 

Dmetq  

(m) 

1 54,673 0,001 0,006 25 47,588 0,001 0,005 

2 51,230 0,001 0,006 26 42,980 0,001 0,005 

3 48,787 0,001 0,005 27 46,646 0,001 0,005 

4 52,390 0,001 0,006 28 50,924 0,001 0,006 

5 32,719 0,001 0,005 29 51,573 0,001 0,006 

6 29,009 0,001 0,004 30 49,952 0,001 0,006 

7 27,069 0,001 0,004 31 55,467 0,001 0,006 

8 31,012 0,001 0,004 32 56,931 0,001 0,006 

9 13,171 0,001 0,004 33 89,198 0,002 0,008 

10 8,948 0,001 0,004 34 83,588 0,002 0,008 

11 10,339 0,001 0,004 35 84,524 0,002 0,008 

12 14,153 0,001 0,004 36 90,076 0,002 0,008 

13 25,136 0,001 0,004 37 77,411 0,002 0,007 

14 26,982 0,001 0,004 38 72,139 0,002 0,007 

15 30,732 0,001 0,004 39 74,446 0,002 0,007 

16 29,126 0,001 0,004 40 79,566 0,002 0,008 

17 71,908 0,002 0,007 41 71,065 0,002 0,007 

18 66,270 0,002 0,007 42 66,652 0,002 0,007 

19 66,021 0,002 0,007 43 70,438 0,002 0,007 

20 71,678 0,002 0,007 44 74,627 0,002 0,007 

21 56,630 0,001 0,006 45 73,793 0,002 0,007 

22 51,076 0,001 0,006 46 71,348 0,002 0,007 

23 52,503 0,001 0,006 47 76,566 0,002 0,007 

24 57,920 0,001 0,006 48 78,849 0,002 0,007 

 

 

- mezní rozdíl pro dvojici vytyčení v podélném směru: 

∆metd = up ∙  = 2,5 ∙  = 11∙10-3
 m.              (5.8) 
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Postup vytyčení polární metodou: 
 

- vytyčíme polohu bodu, 

 

- změříme dPo a ωo  a vypočteme posuny 

pq =   ∙ dTP ,                                                                                    (5.9) 

 pd = dTP – dP0                                                                            (5.10)  

kde ωT a dTP jsou vytyčované prvky a ω0 a dP0 jsou kontrolně zaměřené prvky, 

- zkontrolujeme celkový posun  

vp = 
 
 ,                                                           (5.11) 

a testujeme vztah k meznímu rozdílu pro oba posuny.  

Výsledné podélné a příčné odchylky jsou uvedeny v tabulce, viz příloha č. 5. 

5.2.3 Vytyčovací práce a kontrolní zaměření 

Souřadnice vytyčovaných bodů os pilot byly získány z projektové dokumentace. 

Výkres byl připojen jako referenční v grafické části programu GEUS a  funkcí vytvořit bod 

v grafice byly vytvořeny souřadnice vytyčovaných bodů. Souřadnice bodů pro vytyčení 

odsazených os pilot byly vytvořeny pomocí výpočtu ortogonální metodou, viz příloha č. 4. 

Souřadnice vytyčovaných bodů včetně bodů vytyčovací sítě byly importovány do totální 

stanice. Pro vytyčovací práce byla zvolena polární vytyčovací metoda. 

Veškeré body byly vytyčeny z bodu 4001 vytyčovací sítě. Po urovnání stroje byla 

zaměřena orientace na bod 4002. Vytyčení se provádí ve vytyčovacím modu přístroje, kde 

se vypíše směr a vzdálenost vytyčovaného bodu. Po zacílení a zaměření přibližného cíle se 

na displeji zobrazí hodnota podélného a příčného posunu. Pomocník s trasírkou 

je zařazován do směru a vzdálenosti tak dlouho, dokud nejsou hodnoty obou posunů 

nulové. Vytyčené body os pilot a odsazených os pilot byly stabilizovány roxory 

označenými oranžovou reflexní barvou. Všechny stabilizované body byly kontrolně 

zaměřeny pomocí pásma a následně byly zaměřeny polární metodou. Hodnoty zaměřené 

pásmem se porovnávaly přímo v terénu a porovnávaly se s hodnotami uvedenými ve 

vytyčovacím výkrese. 
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Vytyčení probíhalo v několika etapách. Nejprve byla vytyčena poloha os pilot pro 

jejich následné vyvrtání a zabetonování. Po betonáži byly vytyčeny odsazené osy pilot       

o 3 m nebo 4 m pro správné osazení forem pro kalichy. Poloha kalichů byla po 

vybetonování kontrolně zaměřena pro porovnání s projektovaným stavem. Zaměřeny byly 

rohy kalichů, viz obr. 9, ze kterých byly následně v programu GEUS určeny souřadnice 

středů, viz příloha č. 6. Poslední  etapou vytyčení  bylo vytyčení směrů pro osazení sloupů, 

které byly stabilizovány ocelovými hřeby do betonových kalichů.    

 

Obr. 9 Základový kalich 

5.2.4 Dokumentace vytyčení stavby 

Dokumentace vytyčení stavby se skládá z vytyčovacího protokolu a vytyčovacího 

výkresu. Dokumentace byla vyhotovena pro vytyčení os pilot a odsazených os pilot, 

viz příloha č. 7. Při kontrolním zaměření polohy kalichů byla vypracována technická 

zpráva a výkres skutečného stavu, viz příloha č. 8. 

Ve vytyčovacím protokolu je uvedeno : 

-   název akce, 

-   účel akce, 

-   katastrální území, 

-   rozsah akce (body, které byly vytyčeny, dotčené parcely), 

-   měřické práce (datum vytyčení, použité pomůcky, stabilizace), 

-   údaj, zda byla dosažena přesnost vytyčení, 

-   jméno osoby, která prováděla vytyčovací práce. 
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Vytyčovací výkresy byly provedeny na podkladě mapy DKM v programu 

Microstation V8. Výkresy byly vyhotoveny v měřítku 1:200. Vzhledem ke zvolenému 

měřítku je vyznačen pouze bod 4001 vytyčovací sítě. 

Vytyčovací výkresy obsahují: 

-   osy pilot čerchovanou modrou čarou, 

-   odsazené osy čerchovanou světle modrou čarou, 

-   piloty bodovou značkou červené barvy, 

-   čísla pilot dle projektové dokumentace, 

-   čísla vytyčovaných bodů na odsazených osách, 

-   katastrální mapu šedou barvou, 

-   délkové kóty, 

-   souřadnice vytyčovaných bodů, 

-   popisové pole, 

-   severku. 

Technická zpráva kontrolního zaměření polohy kalichů obsahuje: 

-   číslo zakázky, 

-   název, účel a rozsah akce, 

-   charakteristiku území, 

-   popis měřických prací, 

-   dosaženou přesnost měření. 

Výkres kontrolního zaměření polohy kalichů obsahuje: 

-   osy kalichů čerchovanou černou čarou, 

-   zaměřené kalichy tlustou červenou čarou, 

-   směry a vzdálenosti posunů modrou barvou, 

-   čísla zaměřených rohů kalichů, 

-   katastrální mapu šedou barvou, 

-   popisové pole, 

-   severku. 

Veškerá dokumentace byla vytištěna, zkontrolována a ověřena úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a předána objednateli.     
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5.3 Tvorba geometrického plánu na rozdělení pozemku 

a vyznačení budovy do katastru 

Další částí geodetických prací bylo vyhotovení GP. Předmětem zaměření byla 

budova obchodního centra, retenční nádrž a zpevněné plochy.  

Z důvodu omezení vlastnického práva věcným břemenem dotčených parcel 591/1, 

592, 600/5, 600/17, 600/34, 600/37, 600/40, 600/41 a 600/69 nebylo možné budovu ani 

zpevněné plochy sloučit pouze do dvou parcel. 

Podkladem pro výpočetní práce byl výměnný formát mapy DKM. Nově zaměřované 

body byly zaměřeny s kódem kvality 3, tj. souřadnice byly určeny se střední 

souřadnicovou chybou m x,y ≤ 0,14 m. Průsečíky ležící na stávají hranici s body s kódem 

kvality 7 byly určeny se stejným kódem kvality, se souřadnicovu chybou m x,y ≤ 0,50 m. 

5.3.1 Zaměření změny v terénu 

Před zahájením měření byla zvolena poloha vhodného umístění pomocných 

měřických bodů. Byla provedena stabilizace bodů 4001-4006. Pomocný měřický bod 4004 

byl zaměřen technologií GNSS. Zaměření proběhlo nejprve před začátkem polárního 

měření a druhé zaměření bodu 4004 bylo provedeno po ukončení měření podrobných 

bodů. Měření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou pomocí totální stanice. 

Po urovnání stroje na každém stanovisku byly zaměřeny orientace na sousední pomocné 

měřické body a zaměřily se všechny viditelné podrobné body a body pro připojení 

do mapy. Na stanovisku 4001 byla orientace provedena na viditelný zhušťovací bod 

4511-223 kostel Zahnašovice, geodetické údaje o bodu, viz příloha č. 9. Po zaměření 

polární metodou následovalo měření kontrolních oměrných měr pomocí pásma. Měření 

podrobných bodů probíhalo ve dvou etapách. Objednatel nejprve zadal GP pouze 

na vyznačení budovy do katastru a až po zaměření obchodního domu přišel požadavek 

na zaměření zpevněných ploch a jejich vyznačení do katastru, proto bylo provedeno dvojí 

měření. 

5.3.2 Zpracování záznamu podrobného měření změn 

Po přenesení naměřených dat do počítače následovaly výpočetní práce. Výpočty byly 

zpracovány v programu GEUS, ve kterém jsou veškeré úkony uloženy ve výpočetním 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      34 

 

protokolu s kontrolou mezních odchylek uvedených ve vyhlášce č.26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 

Nejprve byl zpracován protokol o výpočtech, viz příloha č. 10. Souřadnice 

pomocného měřického bodu 4004 zaměřeného technoligií GNSS byly vloženy vstupem 

bodů a určeny průměrem. Následoval výpočet přechodného stanoviska 4001 z připojení 

na body 4511-223, 1080-1 a 54-389. Ostatní stanoviska byla vypočtena pologonovými 

pořady oboustranně připojenými a jednostranně orientovanými. Výpočet podrobných bodů 

byl proveden pomocí polární metody dávkou. Souřadnice byly určeny v S-JTSK 

s přesností na dvě desetinná místa. Body, které nebylo možno zaměřit totální stanicí, byly 

dopočítány pomocí konstrukčních oměrných a protínáním z délek. Úloha konstrukční 

oměrné dopočítává souřadnice všech lomových bodů na pravoúhlých objektech 

zaměřených oměrnými mírami ke dvěma bodům se známými souřadnicemi. Po výpočtu 

všech podrobných bodů byl proveden výpočet průsečíků v místech křížení nových 

a stávajících hranic. Další částí protokolu je výpočet výměr nových parcel a dílů. Parcely 

600/1, 600/15, 600/19 a 600/60 jsou sestaveny z dílů. Nejprve byly vypočteny výměry dílů 

a následně výměry celkové. Následuje porovnání vzdáleností určených ze souřadnic 

a měřených vzdáleností v terénu pomocí úlohy kontrolní oměrné. Protokol o výpočtech 

dále obsahuje seznam souřadnic vstupních bodů, zápisník měření, vytyčovací prvky 

vytvořených průsečíků a sousedních bodů na stávajících hranicích, seznam souřadnic bodů 

navržených ke zneplatnění a seznam souřadnic nových bodů. K protokolu se přidává 

záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) a protokol určení podrobných bodů 

technologií GNSS. 

Popisové pole, viz příloha č. 11, bylo zpracováno pomocí programu GEOMETR. 

Náčrt, viz příloha č. 12, byl vytvořen v programu Microstation V8 XM na podkladě 

mapy DKM. Náčrt byl vytištěn v měřítku 1:250 na formát A1. 

5.3.3 Zpracování geometrického plánu 

Seznam souřadnic na GP byl exportován z grafické části programu GEUS. Obsahuje 

souřadnice bodů nových hranic a sousedních kontrolních bodů na stávajících hranicích. 

Tabulky výkazu dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí a popisové pole 

byly vytvořeny v programu GEOMETR. Manuálně se vyplnil pouze druh GP, číslo GP, 

mapový list, vyhledal se pouze název katastrálního území, obec a okres se doplnil 
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automaticky. Parcely dosavadního stavu se vkládaly pomocí “Nahlížení do KN ČÚZK”. 

Nový stav se vyplnil podle údajů v protokolu o výpočtech. Tabulka byla umístěna v pravé 

části GP. 

V grafickém znázornění byly do původní mapy zakresleny nové hranice, čísla bodů 

uvedených v seznamu souřadnic a délky mezi nimi, díly parcel byly označeny písmeny 

malé abecedy a - o. Nové parcely se označily přiděleným parcelním číslem umístěným 

v ovále. Do levého dolního rohu byla umístěna severka. GP byl vytištěn v měřítku 1:250 

na  prodlouženém formátu A1, viz příloha č. 13. 

Po dokončení GP byl vypracován návrh zobrazení změn. Tento návrh má vždy 

elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu, viz obr. 10. Spolu 

se seznamem souřadnic nových bodů se přikládá k potrzení GP příslušnému katastrálnímu 

pracovišti. 

 

Obr. 10 Návrh zobrazení změn 

5.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Po ukončení stavebních prací bylo provedeno zaměření skutečného provedení 

stavby. Všechny body byly zaměřeny polohopisně i výškopisně ve 3. třídě přesnosti 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. K měření bylo použito 

technologie GNSS a polární metoda. 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      36 

 

5.4.1  Zaměření skutečného provedení stavby 

Nejprve bylo vybudováno podrobné bodové pole, viz obr. 11. Bodové pole, které 

bylo využito pro zaměření geometrického plánu, již nebylo možno z důvodu pokládky  

asfaltu využít. Stanoviska 4001 až 4006 byla stabilizována dočasně barvou. Body 4002 

a 4003 byly zaměřeny technologií GNSS, metodou měření RTK. Oba body byly zaměřeny 

dvakrát s odstupem několika hodin. Současně byla touto technologií zaměřena i část 

podrobných bodů. K tomu byla využita metoda měření STOP and GO. 

Na všech bodech podrobného bodového pole byl postupně urovnán stroj a byla 

zaměřena a uložena v paměti stroje jeho výška. Následovalo zaměření orientací 

na viditelné stanoviska a měření podrobných bodů. U každého měřeného bodu byl 

v paměti totální stanice uložen jeho kód a výška odrazného hranolu. 

Předmětem měření byly rozhraní mezi zpevněnými a nezpevněnými plochami, 

stavební objekty, ploty, veřejné osvětlení kanalizační šachty i s hloubkou dna a další 

povrchové znaky podzemních inženýrských sítí.  

 

Obr. 11 Podrobné bodové pole pro DSPS 
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5.4.2   Zpracování měření a dokumentace 

Naměřené údaje technologií GNSS byly do počítače přeneseny pomocí programu 

Trimble Survey Controller a naměřené hodnoty polárního měření byly exportovány 

z totální stanice NIKON.  Naměřené údaje jsou uvedeny v protokolu GNSS měření 

a v zápisníku měření, viz příloha č. 14. 

Body č. 203 – 704, 709 a 710  a stanoviska 4002 a 4003 byly vloženy do programu 

GEUS pomocí vstupu seznamu souřadnic. U bodů č. 4002 a 4003 byly uloženy průměrné 

hodnoty ze dvou měření. Následoval výpočet přechodného stanoviska 4001. Po výpočtu 

souřadnic tohoto bodu byl proveden výpočet oboustranně připojeného a jednostranně 

orientovaného polygonového pořadu. Prvním připojovacím bodem bylo stanovisko 4003 

s orientací na bod č. 4001, druhým připojovacím bodem bylo stanovisko 4002. Pomocí 

výpočtu polygonové pořadu byly uloženy souřadnice bodů podrobného bodového pole 

č. 4004 – 4006. Podrobné body č. 1 – 202, 705 – 708 a 711 - 715 byly vypočteny pomocí 

polární metody dávkou, viz příloha č. 15.  Všechny body byly pomocí exportu souřadnic 

uloženy do souboru *.txt.  

Pomocí souboru *.txt byly body naimportovány do grafického prostředí v programu 

MGEO. Pomocí kódování podrobných bodů vznikl téměř hotový výkres.  V programu 

Microstation se doplnily pouze některé linie a popisy. Výkres byl vyhotoven dle směrnice  

na tvorbu technické mapy JDTM Zlínského kraje. Výkres byl vytištěn v měřítku 1:500 

s připojenou mapou DKM a pro větší přehlednost pouze s čísly bodů. Výšky jednotlivých 

bodů lze dohledat v seznamu souřadnic přiloženém v technické zprávě. 

Technická zpráva dále obsahuje číslo zakázky, název a adresu objednatele, popis 

území, použité pomůcky, dosažené přesnosti, apod.  

Dokumentace byla před předáním objednateli zkontrolována a ověřena úředně 

oprávněným zememěřickým inženýrem, viz příloha č. 16. 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce bylo vyhotovit dokumentaci polohopisného 

a výškopisného zaměření lokality pro projekt stavby, vytyčovací výkresy a protokoly 

o vytyčení, dokumentaci skutečného provedení stavby a návrh geometrického plánu na 

rozdělení pozemku a vyznačení budovy v katastru nemovitostí v katastrálním území 

Všetuly.  

Před každým měřením v terénu předcházely přípravné kancelářské práce. Podklady 

pro vytyčovací práce byly získány od projektanta stavby. Od katastrálního úřadu byly na 

žádost zaslány podklady pro vyhotovení geometrického plánu, v podobě počítačového 

souboru *.vfk, bylo přiděleno číslo ZPMZ a poddělení na dotčené parcely. 

K měření a vytyčování byla použita moderní přístrojová technika. Zpracování 

výsledků bylo provedeno pomocí počítačových programů, které urychlovaly a usnadňovaly 

práci. 

Veškeré měření, vytyčení a následné zpracování výsledků bylo provedeno v souladu 

s příslušnými normami a vyhláškou 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhovují 

uvedeným kritériím přesnosti. 

Dokumentace skutečného provedení stavby byla následně předložena jako součást 

žádosti o kolaudační rozhodnutí. Návrh geometrického plánu byl vyhotoven tak, aby po 

ověření a potvrzení mohl být součástí listin pro vklad do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      39 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] HUML,M. a MICHAL,J.: Mapování 10. 2.vyd. ČVUT Praha, 2006, 320 s. 

[2] ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J.: Inženýrská geodézie I. Geodézie ve 

stavebnictví. VUT Brno, 2006, 112 s. 

[3]   Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

[4]  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[5] ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. Praha: ČNI,  

       1990, 19 s. 

[6] ČSN 01 3419. Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb. Praha: ČNI, 

      1987, 34 s. 

[7]  ČSN 73 0420-1. Přesnost vytyčování staveb – část 1. Základní požadavky. Praha: ČNI,   

2002, 12 s. 

[8] ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J.: Inženýrská geodézie I.  Základy 

inženýrské geodézie,  VUT Brno, 2006, 102 s. 

[9] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 

[10] Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 

[11] ČÁBELKA, M. Úvod do GPS. Praha: CITT Praha Akademie kosmických technologií 

oblast Galileo, GMES, 2008. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: 

<http//www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/vyuka/gps/ 

skriptum-uvod-do-gps/view> 

[12] GEUS software. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z WWW: <http://www.geus.cz 

/geussoft.htm>  

 

 

 

 

 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      40 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obr. 1 Obchodní centrum 

Obr. 2 Zaměřovaná oblast 

Obr. 3 Výřez digitální mapy   

Obr. 4 Přijímač Trimble R8  

Obr. 5 Kontroler Trimble TSC2 

Obr. 6 NIKON NPL 352 

Obr. 7 Podrobné bodové pole pro mapový podklad 

Obr. 8 Vytyčovací osa 

Obr. 9 Základový kalich 

Obr. 10 Návrh zobrazení změn 

Obr. 11 Podrobné bodové pole pro DSPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      41 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Kritéria přesnosti účelových map 

Tab. 2 Kód kvality podrobných bodů 

Tab. 3 Mezní odchylka výměry v digitální a digitalizované mapě 

Tab. 4 Technické údaje totální stanice Nikon NPL352 

Tab. 5 Výpočet počtu skupin pro vytyčení os pilot 

Tab. 6 Výpočet počtu skupin pro vytyčení odsazených os pilot 

Tab. 7 Mezní rozdíly pro vytyčení os pilot 

Tab. 8 Mezní rozdíly pro vytyčení odsazených os pilot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Koblihová: Geodetické práce při výstavbě obchodního centra Holešov 

 

2012                                                                                                                                      42 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Protokol GNSS a zápisník měření – mapový podklad 

2. Výpočetní protokol – mapový podklad 

3. Dokumentace polohopisného a výškopisného zaměření lokality pro projekt stavby 

4. Seznamy souřadnic a výpočet vytyčovaných bodů 

5. Kontrolní měření vytyčovaných bodů 

6. Kontrolní zaměření polohy kalichů 

7. Dokumentace vytyčení stavby 

8. Dokumentace kontrolního zaměření polohy kalichů 

9. Geodetické údaje zhušťovacího bodu 

10. Protokol o výpočtech pro vyhotovení GP 

11. Popisové pole ZPMZ 

12. Polní náčrt  

13. Geometrický plán 

14. Protokol GNSS a zápisník měření – DSPS 

15. Protokol o výpočtech – DSPS 

16. Dokumentace skutečného provedení stavby 

17. CD 

 

 

 

 


