
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEODETICKÉ PRÁCE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

OC KAUFLAND KEŽMAROK 

 
 

diplomová práce 

 
 
 
 
 
 
 
Autor:      Bc. Peter Garnek 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Hana Staňková, Ph.D.  
 
 
 

Ostrava 2012 



 

 

Prohlášení 

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

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

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

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 - 

školní dílo. 

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

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

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

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

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

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

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

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

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

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

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

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2012       Bc. Peter Garnek 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat vedoucí mé diplomové práce Ing. Haně Staňkové, Ph.D. za 

cenné rady, připomínky a odborné vedení při zpracování diplomové práce. 



 

 

Anotace 

Diplomová práce se zabývá geodetickými činnostmi při výstavbě obchodního 

centra Kaufland Kežmarok. Chronologicky popisuje realizaci prací přípravné dokumentace 

při zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt stavby a vyhotovení geometrického plánu 

na majetkoprávní vypořádání pozemků. V další části popisuje budování vytyčovací sítě 

stavby, vytyčení a zaměření inženýrských sítí. Na závěr byla vyhotovena dokumentace 

skutečného provedení stavby a geometrický plán na vydání kolaudačního rozhodnutí.  

Klíčová slova: Polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčovací síť, dokumentace 

skutečného provedení stavby, geometrický plán. 

 

 

 

 

 

Summary 

This thesis deals with geodetic (surveyor) activities on construction of shopping 

mall Kaufland in Kezmarok. It describes chronologically an implementation of works for a 

preparatory documentation in planimetry and hypsometric meterage of a project 

construction and engrossment of a geometric plan for a property composition of a 

construction land. In the next section it describes a construction of  an alignment network 

of the construction,  demarcation and meterage of the engineering networks. In conclusion 

a documentation on a real layout of the construction with a geometric plan for a final 

building approval (occupancy permit decision) was produced/drawn up.  

Keywords: Planimetry and hypsometric meterage, alignment network, documentation 

on a real layout of the construction, geometric plan. 
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GIS  Geografický informační systém 

GNSS  Globální navigační satelitní systémy 

GP  Geometrický plán 

GPS  Global positioning systém (globální polohový systém) 

RTK  real time kinematic (kinematická metoda v reálném čase) 

S - JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS Slovenská prostorová observační služba 

THM  Technicko-hospodářské mapy 
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1 Úvod 

V současné době se setkáváme v oblasti investiční výstavby s dynamickým 

rozvojem stavebních technologií a jejich neustálými inovacemi. Z pohledu geodetických 

prací při tom vystupují různé, mnohdy složité a nové geodetické úkoly, se kterými si musí 

geodet poradit. Při řešení těchto úkolů je třeba, aby geodet ovládal nejen problematiku 

geodézie, ale i problematiku týkající se stavebnictví a projektování staveb. V neposlední 

řadě musí mít k dispozici dostatečně přesné přístrojové vybavení pro provádění běžných i 

náročnějších geodetických úloh a kvalitní softwarové vybavení pro zpracování 

jednotlivých úkolů. To je sice v dnešní době finančně náročné, ale na druhé straně 

zefektivní řešení geodetických prací a zvýší kvalitu poskytovaných služeb. 

Cílem této diplomové práce je popsat a přiblížit některé geodetické práce a 

postupy, se kterými se geodet může setkat při realizaci stavebního díla od projektové 

přípravy až po kolaudaci stavebního díla. Konkrétně jde o výstavbu obchodního centra 

Kaufland Kežmarok na ulici M 14 v Kežmarku. V přípravné fázi bylo realizováno 

zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území a vyhotovení geometrického plánu na 

majetkoprávní vypořádání pozemků. V další části je popsán způsob budování vytyčovací 

sítě, vytyčení a zaměření překládek a nových přípojek inženýrských sítí a v poslední fázi 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb a geometrického plánu pro účely 

kolaudace. 



Bc. Peter Garnek: Geodetické práce v průběhu výstavby OC Kaufland Kežmarok 

2012  2 
 

2 Význam a úkoly inženýrské geodézie v investiční 
výstavbě 

Rozvoj vědy a techniky přináší všem oborům nové problémy nevyjímaje geodézii, 

která svým rozsahem, obsahem a požadavky na kvalitu realizace prací překračují rámec 

dosavadní praxe. S výstavbou velkých nových investičních celků vznikají nové úkoly a 

požadavky na geodetickou stránku stavebních děl. Samotná geodézie v poznávacím 

procesu technických i přírodních věd plní významnou roli, protože poskytuje základní 

informace, potřebné pro přípravu projektování a výstavbu. Obzvlášť významná úloha 

geodézie je v investiční výstavbě, kde zabezpečuje geodetické a mapové podklady pro 

přípravu a projektování investic, napomáhá při realizaci staveb až po jejich kolaudaci. Tyto 

skutečnosti podmínily vznik nové specializované oblasti geodézie, a to inženýrské 

geodézie. 

Inženýrská geodézie používá běžné a zvláště vyvinuté geodetické metody a 

postupy pro účely průzkumu, projektování výstavby, montáže, dokumentace a při kontrole 

spolehlivosti stavebních objektů při jejich provozu. 

Geodetické práce v investiční výstavbě patří mezi teoreticky a prakticky náročné 

práce. Vytyčování na stavbách v širším smyslu nemůžeme chápat jen jako jednoduché 

vytyčení nějakého bodu, přímky, svislice, roviny nebo převýšení, ale i jako soubor různých 

geodetických činnosti. Jejich výsledkem je zajištění realizace prostorové polohy objektů se 

všemi technickými a technologickými návaznostmi, jakož i tvar a rozměry jednotlivých 

objektů podle geometrických parametrů určených v projektové dokumentaci. 

Efektivnost geodetických prací při investiční výstavbě se dle [1] musí posuzovat 

jako součást celkového procesu výstavby a ne jen z hlediska vlastních geodetických 

výkonů. Z tohoto hlediska jde o úzkou spolupráci mezi účastníky výstavby, čili mezi 

investorem, generálním projektantem a dodavateli. Působnost jednotlivých účastníků 

přesně stanovují příslušné legislativní opatření, které jim vymezují a konkretizují 

povinnosti při provádění geodetických prací. Kromě určení pole působnosti účastníků i 

příslušných orgánů a organizací tyto vyhlášky stanoví způsob provádění těchto prací v 

souřadnicovém a výškovém systému S-JTSK a Bpv. Současně určují požadavky na 

přesnost mapových a vytyčovacích podkladů, jakož i náležitosti a obsah dokumentace 

geodetických prací tvořících součást realizace investičního záměru. Na geodetické práce je 

třeba pohlížet jako na základy objektu. Každá nesprávnost, nepřesnost, neúplnost nebo 
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nedůslednost se přenáší velmi nepříznivě na plynulý postup prací. Proto je věcí iniciativy a 

odpovědnosti všech účastníků výstavby, aby podle svého oprávnění zajišťovali a 

koordinovali všechny požadavky správnosti a hospodárnosti, aby se zamezilo zdvojování 

geodetických prací. 

Inženýrská geodézie kromě vlastních technologických postupů využívá i poznatky 

z předmětů jako je geodézie, teorie chyb a vyrovnávací počet, fotogrammetrie, mapování, 

geodetické sítě, geofyzika, astronomie a v neposlední řadě i z katastru nemovitostí. 

Investiční výstavba zahrnuje stavby celospolečenského významu, jako jsou stavby 

velkých průmyslových podniků, sídlišť, velkých polyfunkčních objektů, hotelů, 

inženýrských sítí, dálnic, mostů, metra, elektráren, tunelů, železničních tratí, úprav vodních 

toků apod. 

Výstavba takových objektů se neobejde bez činnosti geodeta, průběžně prováděné 

od zahájení až po ukončení stavebně-montážních prací. Stavby každého druhu mají být v 

souladu se zákonem č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění. 

Geodet pracující v investiční výstavbě musí znát stavební metody a technologické 

postupy tak, aby byl schopen přizpůsobit geodetické práce harmonogramu stavebních prací 

a uměl pružně reagovat na vzniklé problémy. Více informací o zeměměřičských činnostech 

v rámci investiční výstavby je uvedeno např. v [1]. 

2.1 Zeměměřičské činnosti ve výstavbě 

Zeměměřičské činnosti ve výstavbě lze rozdělit do čtyř oblastí, a to na: 

Mezi geodetické podklady pro přípravnou a projektovou dokumentaci patří 

zejména vyhotovení mapových podkladů všeho druhu, které jsou nezbytné pro každou roli 

v investiční výstavbě. Na jejich provedení se dle [1] musí použít progresivní měřicí, 

výpočetní a grafické techniky pro dodržení potřebné přesnosti a rozsahu prací dle 

požadavků investora. Je možné využít i stávající podklady, pokud jsou vyhotoveny v 

požadované kvalitě a jsou identické se skutečným stavem.   

Důležitou částí jsou podklady na majetkoprávní vypořádání pozemků - 

geometrické plány, rozhodnutí o odnětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního 

fondu, které jsou potřebné při získání pozemků do vlastnictví investora.    
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Realizační (vytyčovací) úkoly během výstavby jsou dle [1] zejména vytyčovací 

práce všeho druhu při realizaci projektů výstavby. Zahrnují především vybudování 

vytyčovací sítě stavby, vytyčení prostorové polohy objektu a podrobné vytyčení. Při 

vytyčení prostorové polohy se vytyčuje hlavní polohová čára, hlavní body trasy nebo 

hlavní osy a hlavní výškové body objektu na místě určeném projektem. Tím je dána 

prostorová poloha objektů v terénu vzhledem k okolí. Při podrobném vytyčování se určuje 

tvar a rozměry objektu ve vodorovném a svislém směru. Podrobné vytyčování objektů se 

provádí ve vztahu k hlavní ose, resp. k hlavním bodům objektu. 

Neméně důležitou roli hrají i kontrolní měření geometrických parametrů 

stavebních objektů již během jejich výstavby, kterými se ověřuje postup, technologie a 

kvalita realizované výstavby, aby se v případě zjištěných nedostatků daly odstranit co 

nejdříve. 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby slouží dle [1] jako 

podklad pro přejímání stavebních objektů do užívání - kolaudaci, na uspořádání 

majetkových a užívacích vztahů, evidenci nemovitosti, zápis do katastru nemovitostí, na 

aktualizaci státních mapových děl a zpracování dat pro tvorbu geografických informačních 

systémů. 

Různé speciální geodetické úkoly a měření se dle [1] realizují během výstavby i 

po jejím ukončení. Možná sem zařadit zejména ověřování funkční spolehlivosti 

a bezpečnosti stavebních objektů, sledování stability objektů, jejich posunů, deformací a 

přetvoření, při kontrole geometrických parametrů objektů nebo technologických zařízení 

apod. 

Každý projekt je svým způsobem jedinečný a proto je ještě před jeho realizací 

potřeba vypracovat vlastní harmonogram prací a zvolit technologické postupy pro 

vytyčování a kontrolní měření. 

Geodetické práce ve výstavbě patří v rámci resortu mezi náročnější po teoretické i 

praktické stránce. Stanoví provedení prostorové polohy objektů se všemi technickými a 

technologickými návaznostmi, jsou základem úspěšné výstavby, po fyzické stránce často 

velmi náročné. Vzhledem k finančnímu objemu na výstavbu jsou geodetické práce 

nepatrné, ale v důsledku pochybení v podkladové dokumentaci či nesprávného vytyčení 

mohou vzniknout velké materiální, časové i finanční ztráty. Při práci je třeba zvolit takový 
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postup, aby byly dodrženy nároky na její přesnost, ale aby neúměrně nezvýšily finanční 

náklady na její realizaci a časové ztráty. 

Investiční výstavba, její složitost a náročnost na přesnost a kvalita geodetických 

prací ve výstavbě si vyžádaly vydání zvláštních právních a technických předpisů na 

provádění geodetických prací ve výstavbě. Novodobé stavební metody a technologie 

vyžadují nový přístup, postup a organizaci geodetických prací. Geodetické práce jsou 

nezbytnou součástí stavebního procesu, a proto tuto práci musí vykonávat pouze 

kvalifikovaní pracovníci, a to zejména při velkých a technicky náročných stavbách. 

2.2 Účastníci výstavby 

Na výstavbě stavebního díla, tj. na přípravě a jeho realizaci se podílí více 

účastníků, kterými jsou: 

- investor, 

- generální projektant, 

- dodavatelé. 

Účastníci výstavby z hlediska zajišťování provádění geodetických prací ve 

výstavbě mají tyto povinnosti: 

Investorem je osoba nebo organizace, z níž prostředků se dle [1] stavba financuje 

a která většinou zajišťuje: 

- geodetické podklady, 

- vybudování vytyčovacích sítí, 

- včasné vytyčení prostorové polohy objektů, 

- vytyčení obvodu staveniště a vyznačení podzemních vedení na povrchu 

staveniště, 

- souborné zpracování a archivaci dokumentace skutečného provedení celé stavby.  

Generální projektant dle [1] vypracovává stavební projekt a kromě toho: 

- posuzuje úplnost a vhodnost geodetických podkladů a jejich účelné využití, 

- vypracovává návrh vytyčovacího systému (návrh vytyčovací sítě a její stabilizaci, 

návrh optimálních vytyčovacích metod, návrh kritérií přesnosti vytyčovacích prací za 

spolupráci s odpovědným geodetem) a návrh rozpočtu na geodetické práce, 

- spolupracuje při zpracování vytyčovacích výkresů, 
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- zajišťuje zpracování koordinačního výkresu výstavby a spolupracuje na koordinaci 

prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení. 

Dodavatelská organizace dle [1] provádí dodávky na stavbu a zajišťuje její 

realizaci a dále: 

- přejímá od investora body základní vytyčovací sítě (aby byl obeznámen z jejich 

polohou) a vytyčení prostorové polohy objektů a hranice staveniště, 

- zabezpečuje podle projektové dokumentace podrobné vytyčení objektů a zařízení 

staveniště a podrobné vytyčení stavebních a ostatních objektů, 

- zabezpečuje polohové a výškové zaměření dokončených objektů včetně terénních 

úprav (u podzemních vedení a objektech před jejich zakrytím),  

- zabezpečuje číselnou a grafickou dokumentaci skutečného provedení geodetických 

prací, jakož i archivování měřických záznamů a náčrtů. 

Účastníci výstavby mohou do funkce odpovědného geodeta (v současnosti dle [8] 

autorizovaného geodeta a kartografa) jmenovat: 

- svého pracovníka, který má průkaz způsobilosti vykonávat funkci odpovědného 

geodeta, 

- nebo výkon této funkce zajistí prostřednictvím jiné obchodní organizace nebo jiného 

účastníka výstavby, který má odpovědného geodeta. 

U jednoduchých staveb nemusí být odpovědný geodet jmenován. Hlavní osobou 

je investor (stavebník), po geodetické stránce odpovědný geodet investora. Jeho činnost 

ovlivňují všechny etapy výstavby až po předání stavby do užívání. Odpovědný geodet 

investora dle [1] zajišťuje a koordinuje správnost a hospodárnost geodetických prací, 

přičemž se řídí harmonogramem výstavby. Odpovědný geodet investora se účastní 

protokolárním předání staveniště generálnímu dodavateli stavby. 

2.3 Činnosti autorizovaného geodeta a kartografa ve výstavbě  

Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázích výstavby 

inženýrských staveb jsou zajišťovány prostřednictvím autorizovaného geodeta a 

kartografa. Autorizovaný geodet a kartograf je vysokoškolsky vzdělaný inženýr odboru 

inženýrská geodézie, má minimálně pětiletou praxi a úspěšně vykonanou zkoušku pro 

autorizovaného geodeta a kartografa. 
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Autorizovaný geodet a kartograf při zpracování projektové dokumentace staveb 

zajišťuje dle [2]: 

a) přípravu mapových podkladů, 

b) provedení geodetických podkladů pro úpravu majetkoprávních vztahů, na odnětí 

pozemků ze zemědělské půdy a lesních pozemků, 

c) geodetické údaje bodů, 

d) vypracování projektu vytyčovací sítě, 

e) spolupráci s projektantem, 

f) kontrolu vytyčovacích výkresů na vytyčení prostorové polohy objektů, 

g) kontrolu vytyčovacích výkresů na podrobné vytyčení, 

h) vypracování návrhu celkového rozpočtu na geodetické a kartografické práce. 

Autorizovaný geodet a kartograf při realizaci staveb zajišťuje dle [2]:  

a) protokolární předání geodetických a kartografických podkladů souvisejících se 

stavbou, 

b) vybudování vytyčovací sítě a určení její parametrů, její ochranu před poškozením a 

její předání zhotoviteli, 

c) vyznačení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí na povrchu v areálu 

staveniště, 

d) kontrolní měření terénu v prostoru staveniště před zahájením zemních prací, 

e) vytyčení prostorové polohy stavby, jako je vytyčení hlavních polohových čar nebo 

hlavních os a hlavních polohových bodů tras, hlavních výškových bodů, v souladu 

s územním rozhodnutím a protokolární předání zhotoviteli, 

f) tvorbu informačního systému výstavby z projektové dokumentace při liniových 

stavbách, 

g) kontrolu geodetických a kartografických činností zhotovitele v průběhu výstavby, 

h) kontrolu správnosti geodeticky měřených položek předkládaných zhotovitelem na 

fakturaci, 

i) protokolární převzetí geodetických podkladů souvisejících se stavbou, vytyčovací 

sítě od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka včetně kontrolního měření 

terénu před zahájením zemních prací, 

j) realizaci podrobného vytyčení jednotlivých objektů a technologických zařízení 

stavby podle projektové dokumentace včetně kontroly podkladů a výkresů 

podrobného vytyčení,  
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k) realizaci měření skutečného provedení stavebních objektů a jejich částí, jakož i 

terénních úprav a průběhu podzemních inženýrských sítí před jejich zakrytím, 

vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb a 

technologických zařízení, 

l) vypracování projektu na měření posunů a deformací staveb, pokud to vyžaduje 

charakter stavby nebo to ukládá projektová dokumentace, 

m) měření posunů a deformací staveb během výstavby, jakož i základní měření 

posunů a deformací před kolaudací stavby, 

n) měření a kvantifikaci geodeticky měřitelných položek provedených stavebních 

prací, které se předkládají na fakturaci, 

o) archivování měřických dokumentů, vytyčovacích výkresů, vytyčovacích protokolů 

a záznamů ve stavebním deníku, 

p) kontrolní měření vybraných parametrů stavby v rámci autorského dozoru 

projektanta. 

Autorizovaný geodet a kartograf při kolaudaci staveb a následném provozu staveb 

zabezpečuje dle [2]:  

a) souborné zpracování včetně tvorby informačního systému a archivování geodetické 

části dokumentace skutečného provedení stavby podle reálné provedených 

stavebních prací, 

b) dokumentaci skutečného provedení stavby na majetkoprávní vypořádání pozemků 

podle skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů, 

c) měření posunů a deformací objektů a zařízení, pokud to vyžaduje charakter stavby 

nebo to ukládá projektová dokumentace. 
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3 Geodetické podklady pro přípravnou a projektovou 
dokumentaci 

Projektové přípravě stavebního díla předchází komplexní ekonomický a technický 

resp. topografický průzkum zájmového území. V rámci topografického průzkumu se 

zaměří a zobrazí zemský povrch se všemi morfologickými útvary i umělými předměty 

nacházejících se na něm a určí se závislost přírodních jevů. Geodet zabezpečuje 

projektantovi aktuální mapové poklady, na základě kterých projektant prostorově umístí 

stavbu a navrhne tvar a rozměr stavby. Na základě dodaných geodetických podkladů 

projektant získá komplexní představu o současném stavu, možnostech umístění a realizace 

stavby a geometrických rozměrech stavby. 

Úspěch a hospodárnost výstavby projektovaného díla v neposlední řadě závisí na 

dokonalosti provedeného průzkumu, od úplnosti, kvality a přesnosti mapových podkladů. 

Je tedy velmi důležité věnovat pozornost kvalitě odevzdaných prací, použití aktuálních 

mapových podkladů, protože během výstavby by mohlo dojít k nečekaným překážkám, 

které mohou způsobit přerušení výstavby, časové a materiální ztráty a mohou vést ke 

změně úvodního projektu stavby. 

3.1 Geodetické podklady - stávající mapy 

Geodetické podklady pro územně plánovací projektovou dokumentaci zahrnují 

mapové podklady středních a velkých měřítek, včetně katastrální mapy resp. vektorové 

katastrální mapy, dále údaje o geodetických základech a údaje o podmínkách vybudování 

vytyčovací sítě na realizaci stavebního projektu. 

Jako mapové podklady nám dle [1] slouží mapy vhodného měřítka a přesnosti se 

stanoveným obsahem. Jsou to mapy státních mapových děl středních a velkých měřítek a 

také tematické mapy velkých měřítek, mezi které patří: 

- základní mapy středních měřítek 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

- základní mapy velkých měřítek 1:1000, 1:2000 nebo 1:5000, katastrální mapy 

udržovány v katastru nemovitostí, 

- technicko-hospodářské mapy THM (S-42), THM (S-JTSK), 

- technické mapy města (TMM), 

- základní mapy závodů,  
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- SMO-5 v měřítku 1:5000, 

- ortofotomapy. 

V případě, že mapový podklad vyhovuje svou přesností, kvalitou a aktuálností, ale 

chybí mu určitý obsahový prvek, tak se doplní novým mapováním a takto doplněný 

mapový podklad se může využít jako geodetický podklad pro projektování. Průběh 

inženýrských sítí se převezme od konkrétních správců.  

3.2 Geodetické podklady získané novým měřením 

Výsledkem zaměření zájmového území je polohopisný a výškopisný plán 

(účelová mapa) vyhotovený v polohovém souřadnicovém systému S-JTSK (souřadnicový 

systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) a ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání). V případě, kdy se jedná o stavbu menších rozměrů, lze použít místní (lokální) 

souřadnicový systém. 

Na zaměření zájmového území je třeba mít v dané lokalitě vybudováno dostatečně 

husté a kvalitní bodové pole. Pokud tomu tak není, třeba ještě před měřením doplnit 

stávající bodové pole na potřebnou hustotu. Při mapování pro získání mapových pokladů 

vytvoří geodet bodové pole a stabilizuje ho tak, aby vyhovovalo při realizaci stavby - 

vytyčování jednotlivých prvků a kontrolním měření vyhotovení stavebního objektu. 

Měřítko mapování a hustotu bodů volí geodet podle topologie terénu, typu projektované 

stavby a požadavků projektanta tak, aby byl vystižen terén s ohledem na hospodárnost 

prací. 

Nezbytné při přípravných pracích je zjištění a zakreslení skutečného průběhu 

stávajících inženýrských sítí. Jde o zajištění vytyčení inženýrských sítí, které geodet 

zaměří a zapracuje do polohopisného a výškopisného plánu, sloužícímu projektantovi jako 

mapový podklad. 

3.2.1 Charakteristiky a kritéria přesnosti tvorby a údržby map 

Přesnost výsledných souřadnic a výšek podrobných bodů map je dána přesností 

určení souřadnic a výšek bodů geometrického základu a přesností určení souřadnic a výšek 

podrobných bodů mapy. Mapy se vyhotovují ve třídách přesnosti 1 až 5. 
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Charakteristiku přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

dle [7] základní střední souřadnicová chyba mxy dána vztahem: 

 

                                                                                                                          (3.1) 

 

kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. Charakteristikou 

relativní přesnosti určení souřadnic x, y, dvojice podrobných bodů stejné třídy přesnosti, je 

základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů téže dvojice, vypočtené z jejich 

souřadnic. Souřadnice podrobných bodů z území, na kterém se realizuje tvorba nebo 

údržba mapy jedné třídy přesnosti, musí určeny tak, aby: 

- charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy uvedené v (tab. 1), 

- charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou délku d ze vztahu: 

(3.2) 

kde uxy je uvedeno v tab. 1 

Tab 1: Kritéria přesnosti tvorby a údržby map 

Třída 

přesnosti 

uxy 

(m) 

uH 

(m) 

uv 

(m) 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je dle [7] 

základní střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů jedné třídy přesnosti musí být 

určeny tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH uvedené v (tab. 1) a u bodů 

terénního reliéfu (na nezpevněném povrchu) nepřekročila kritérium 3 x uH. Vrstevnice 

musí být sestrojeny a zobrazeny tak, aby z nich bylo možno určit výšky bodů terénního 

reliéfu. Charakteristika mH těchto bodů nemá nepřekročit kritérium uvedené v (tab. 1). 
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3.2.2 Ověřování přesnosti 

Přesnost výsledku tvorby a údržby mapy se ověřuje v jejím průběhu a při 

dokončení. Ověřuje se testováním výsledků na výběru podrobných bodů v jedné třídě 

přesnosti. Výběr podrobných bodů pro ověření se vybere tak, že: 

- jsou jednoznačně identifikovatelné, 

- tvoří reprezentativní výběr, 

- jsou rozmístěny po celém území, 

- nezahrnují body umístěné v bezprostřední blízkosti bodů bodového pole. 

Dosažení přesnosti určení podrobných bodů se dle [7] ověřuje buď při průběžných 

kontrolách v průběhu tvorby mapy, nebo při závěrečných kontrolách při dokončení tvorby 

mapy a to nezávislým kontrolním měřením bodů výběru. 
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4 Vytyčovací sítě 

Geodetické vytyčovací sítě mají pro realizaci výstavby projektovaných objektů 

mimořádný význam. Přesnost vytyčovací sítě ovlivňuje přesnost prostorového vytyčení 

rozsáhlých komplexů stavby nebo jednotlivých objektů v daném prostoru. Tvar a rozměr 

vytyčovací sítě je závislý na rozměrech objektu, na konfiguraci a přehlednosti terénu.  

Výběr typu vytyčovací sítě, ochrana a stabilizace bodů závisí na terénu, 

požadované přesnosti, velikosti, tvaru a významu stavebního objektu, jeho prostorového 

umístění a využitelnosti během celého průběhu výstavby až po kolaudaci. 

Vytyčovací síť tvoří minimálně tři trvale stabilizované pevné body, od kterých 

jsou vypočteny vytyčovací prvky. Tyto body jsou podle možnosti uspořádány na staveništi 

tak, aby nebyly během stavebních prací poškozené případně zničené a aby v průběhu celé 

výstavby byla umožněna kontrola stability každého bodu vytyčovací sítě. Body vytyčovací 

sítě musí být soustavně kontrolovány pravidelně i bezprostředně před geodetickými 

pracemi. 

Vytyčovací síť se buduje jako víceúčelová, aby byla použitelná nejen na 

vytyčování, ale i při zaměření skutečného provedení stavebního objektu, při zaměření 

rozestavěné stavby, vyhotovení geometrického plánu, kontrolních měřeních, nebo při 

dlouhodobých měřeních posunů a deformací stavebního objektu. 

4.1 Polohové vytyčovací sítě 

Rozmístění bodů polohové vytyčovací sítě závisí na členitosti terénu, hustotě 

a druhu zastavění. Tvar vytyčovací sítě je dán prostorovou skladbou vytyčovaného 

stavebního objektu. Polohové vytyčovací sítě je dle [3] možno dělit podle různých kritérií: 

- dle způsobu připojení - připojené na S-JTSK, 

- místní sítě, 

- dle významu  - základní vytyčovací síť (primární), 

- podrobná vytyčovací síť (sekundární), 

- dle tvaru - liniové - vytyčovací přímka, 

   - polygonový pořad, 
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   - trojúhelníkový řetězec, 

  - plošné  - pravidelné sítě, 

      - nepravidelné sítě, 

- sítě určené metodou přechodných stanovisek, 

- trojúhelníkové sítě. 

4.2 Výškové vytyčovací sítě 

Výškové vytyčovací sítě se dle [3] budují ve výškovém systému baltském - po 

vyrovnání. Přesnost bodů výškové vytyčovací sítě se odvíjí od typu stavby a musí 

vyhovovat požadavkům na přesnost pro hlavní výškové body, popř. pro podrobné 

vytýčení. 

Nejpoužívanější metody určování výšek bodů vytyčovací sítě závisí na 

požadované přesnosti a jsou to: 

- trigonometrická metoda určování výšek, 

- technická nivelace, 

- přesná nivelace, 

- velmi přesná nivelace, 

- zvlášť přesná nivelace. 

Při budování výškové vytyčovací sítě byla použita metoda technické nivelace. 

4.3 Vytyčovací sítě v místním souřadnicovém systému 

Souřadnice S-JTSK není vhodné používat přímo na vytyčování staveb, protože 

rozměry jednotlivých objektů jsou projektovány (nominální). Délky získané ze souřadnic 

jsou redukovány na nulovou hladinu a jsou zkreslené zobrazením. Opravu délek získaných 

ze souřadnic můžeme při méně významných stavbách zanedbat, protože jsou relativně 

bezvýznamné. U staveb s vyššími nároky na přesnost je nutné vytyčovací prvky opravit o 

příslušné korekce. 

Použití přímo měřených délek bez zavádění korekcí je podmíněno použitím 

místního souřadnicového systému, který je vhodný pouze k vytyčování (projektování). U 
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těchto systémů se volí vztažná hladina např. průměrná nadmořská výška stavby. K tomuto 

horizontu jsou délky případně redukovány.  

Další výhodou použití místního souřadnicového systému je dle [3] dosažení větší 

vnitřní přesnosti vytyčovací sítě, která je vyžadována na některých stavbách.  

Takové sítě je vhodné vyrovnávat metodou nejmenších čtverců, protože umožňuje 

dosáhnout potřebné kompatibility a homogennosti bodového pole a přitom kvalitně využít 

všech nadbytečně měřených a kontrolních veličin. 
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5 Vytyčení a zaměření stavebních objektů 

Vytyčením stavebního objektu se rozumí jeho umístění v terénu a vyznačení jeho 

tvaru a rozměru podle projektu při dodržení vztahu projektovaného objektu a okolí. 

5.1 Přesnost vytyčení 

Přesnost vytyčovacích prací je stanovená technickými předpisy buď přímo, nebo 

nepřímo. Přímo je daná např. dle [9], [10] vytyčovacími odchylkami stavebních objektů. 

Nepřímo je přesnost vytyčování daná stavebními odchylkami, z kterých se po stanovení 

podílu odchylky stavebních dílců a montážní odchylky odvodí vytyčovací odchylky. 

U objektů, které jsou náročné na vysokou přesnost, může požadovanou krajní odchylku 

vytyčení stanovit projektant. Kritériem přesnosti vytýčení jsou dosažené vytyčovací 

odchylky.  

Přesnost vytyčení je dle [3] možné rozdělit na absolutní a relativní. Absolutní 

přesnost vytyčení se vztahuje k nejbližším bodům referenčního bodového pole a posuzuje 

se umístění bodů hlavní bodů trasy. Relativní přesnost znamená přesnost vytyčení 

podrobných bodů objektů vzhledem k hlavním bodům. 

5.2 Metody vytyčování a měření 

Při vytyčování a zaměřování stavebních objektů je dle [3] možné použít tyto 

metody: 

- polární metoda 

- ortogonální 

- protínaní vpřed z uhlů 

- protínaní z délek 

- průsečíková metoda 

Při vytyčování a zaměřování jednotlivých stavebních objektů popsaných v této 

diplomové práci byla použita polární metoda. 
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5.3 Metoda GPS 

Metoda GPS je nejmodernější metoda s využitím umělých družic Země. Body se 

volí v prostorách bez překážek. Na budování polohového bodového pole se využívají 

zejména statické metody, kterými lze určit absolutní polohu v globálním souřadnicovém 

systému nebo relativní polohu (poloha k vztažnému bodu). Metody měření se dělí podle 

měřených veličin na měření pseudovzdáleností a fázové měření. 

V geodézii se pro určování polohy bodu používá fázové určení relativní polohy, 

protože tímto způsobem lze určit vzájemnou relativní polohu bodu s přesností na mm.  

Nejznámější metody určení relativní polohy jsou dle [4]: 

- statická metoda, 

- rychlá statická metoda, 

- polokinematická metoda (stop and go), 

- pseudokinematická metoda,   

- kinematická metoda v reálném čase - RTK. 

Statická metoda 

Dva přijímače stojí na koncových bodech základny a současně zaznamenávají 

signál ze čtyř stejných družic. Jeden z bodů je referenční a jeho geocentrickou souřadnice 

musí být známy např. z měření pseudovzdáleností. Tato metoda je sice nejpomalejší 

(observace 30 min. až několik hodin, což závisí na délce základny a vyžadované přesnosti), 

ale nejpřesnější. Přesnost metody je 5 mm + 1 ppm. 

Rychlá statická metoda 

Jde o statickou metodu, která využívá na zkrácení délky observace buď kombinaci 

fázového měření s měřením pseudovzdálenosti, nebo speciální statistické postupy, které 

vyžadují velký počet nadbytečných měření. Přesnost metody je 5 až 10 mm + 1 ppm. 

Polokinematická metoda 

Referenční přijímač zůstává během měření na výchozím bodě, zatímco druhý 

přijímač se pohybuje po určovaných bodech (observace trvá několik sekund max. 2. 

minuty). Na začátku měření je třeba provést inicializaci, kterou lze provést na krátké 

základnici výměnou antén přijímačů. Během celého měření musí být nepřerušený příjem 

signálu alespoň ze čtyř družic. Přesnost metody je 10 až 20 mm + 1 až 2 ppm. 



Bc. Peter Garnek: Geodetické práce v průběhu výstavby OC Kaufland Kežmarok 

2012  18 
 

Pseudokinematická metoda 

Jde o statickou metodu s dvouetapovým měřením. Jeden přijímač je na 

referenčním bodě a druhý se pohybuje po určovaných bodech s délkou observace 5-10 

minut. V druhé etapě se po uplynutí alespoň jedné hodiny měření zopakuje za změněné 

konfigurace družic. Vyžaduje se příjem z pěti družic. Řešení je jako při statické metodě, 

ale měření s obou etap se zpracují společně. Přesnost metody je 10 až 20 mm + 1 až 2 ppm.  

Kinematická metoda v reálném čase - RTK  

Princip metody RTK tkví dle [5] v okamžitém přenosu odměřených údajů 

referenčního přijímače prostřednictvím rádiového spojení do pohybujícího se přijímače s 

využitím služby SKPOS. Ta využívá družice a služby permanentních stanic globálních 

navigačních satelitních systémů (GNSS), které vysílají v reálném čase potřebné korekce 

vzhledem k bázovým - referenčním, permanentním stanicím. Na šíření korekcí je využíván 

internet přes GPRS (GSM). Potřebujeme jeden dvoufrekvenční přijímač, anténu, mobilní 

telefon s internetem. Přesnost metody je 10 až 30 mm + 1 až 3 ppm. 

 

5.3.1 Slovenská prostorová observační služba - SKPOS 

SKPOS je permanentní služba globálních družicových navigačních systémů, 

kterou tvoří síť kooperujících stanic, která zpracovává a v reálném čase poskytuje 

geocentrickou souřadnice na přesnou lokalizaci objektů a jevů. Základní varianta služby je 

postavena na zřízení 26 stanic přijímačů GNSS umožňujícími příjem signálů L1, L2 a L5 

NAVSTAR GPS a L1, L2 GLONASS a jejich přímé připojení na resortní VPN - WAN.  

                    

Obr. 1: Rozmístění permanentních stanic SKPOS [11] 
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Stanice jsou rozmístěny po území Slovenské republiky (obr. 1) ve vzdálenosti 33 - 

83 km tak, aby služba poskytovala dostatečnou přesnost v režimu RTK (real time 

kinematic) na katastrální mapování, tj. subdecimetrovú přesnost. Na garanci vyšší 

přesnosti v reálném čase je nezbytné největší vzájemnou odlehlost stanic snížit v horní 

hranici na 50 - 60 km vybudováním dalších stanic. 

Dle [5] dělíme služby SKPOS na relativní přesnosti: 

- SKPOS-dm - diferenciální korekce pro kódové měření s využitím pro navigaci na 

určování polohy v reálném čase s přesností 1 m - 0,2 m. 

- SKPOS-cm - diferenciální korekce pro fázové měření na přesné určování polohy v 

reálném čase s přesností lepší než 2 cm. 

- SKPOS-mm - kódové a fázové měření na velmi přesné určování polohy, dodatečné 

zpracování (postprocessingu) s přesností 20 - 0,5 mm. Tato metoda se v geodézii 

vzhledem na přesnost využívá nejvíce. 

Celé měření a registrace aparaturami GPS probíhá automaticky. Výsledkem 

měření je přesná poloha určovaného bodu. Souřadnice určeného bodu jsou v 

geocentrickém souřadnicovém systému WGS-84 (resp. ETRS 89) a je třeba je 

transformovat do S - JTSK. RTK metoda s využitím služby SKPOS nám umožní okamžitě 

v reálném čase získat souřadnice v S - JTSK. 

Přesnost bodu určeného GPS metodou závisí na délce observace, rozložení a 

počtu družic nad horizontem, použitého přijímače a softwaru. 

Nevýhodou metody GPS je, že potřebujeme mít nad bodem dostatečně velký 

volný prostor (kužel), tzv. elevační masku. Zmenšováním tohoto prostorového úhlu vlivem 

různých terénních překážek klesá možnost viditelnosti družic a tím klesá i přesnost 

určovaného bodu. 
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6 Praktická realizace geodetických prací v průběhu 

výstavby OC Kaufland Kežmarok 

V této části se budu zabývat většinou geodetických prací, které byly provedeny na 

stavbě obchodního centra Kaufland Kežmarok, ulice M 14 a ulice Jižní. 

Na této stavbě jsem působil jako geodet investora, kde jsem vykonával všechny 

geodetické práce přípravné části, a také jako geodet některých subdodavatelů, protože celá 

stavba byla realizována prostřednictvím subdodávek, kde jsem vykonával některé 

realizační práce až po kolaudaci stavby. 

6.1 Popis zájmového území 

Město Kežmarok se nachází (obr. 2) v Popradské kotlině, v údolí řeky Poprad. Ze 

západní a severozápadní strany ho ohraničuje impozantní horská hradba Vysokých a 

Belianských Tater, od východu lesnaté Levočské pohoří a od severu malebná Spišská 

Magura. 

 

                   

Obr. 2: Lokalizace zájmového území [12]  

Zájmové území se nachází v intravilánu města Kežmarok na rozhraní ulic M 14 a 

Jižní. Jde převážně o území nezastavěné, průhledné, ze západní strany lemované 

zástavbou. Jeho rozsah podle požadavků investora je cca 4,5 ha. 
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6.2 Podklady z katastru nemovitostí 

Před samotným provedením účelové mapy bylo nutné v obecné dokumentaci na 

Správě katastru v Kežmarku vyžádat si podklady potřebné k její provedení. V katastrálním 

území Kežmarok je zpracována číselná vektorová katastrální mapa (VKM) a mapa 

určeného operátu, které jsou vedeny v digitálním tvaru. Na požádání byl vydán mapový 

podklad zájmového území. Jedná se o soubor s příponou *.vgi. Správou katastru Kežmarok 

byly rovněž poskytnuty geodetické údaje o bodech základního a podrobného polohového 

bodového pole. 

6.3 Polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt stavby 

Předmětem měření účelové mapy jsou prvky polohopisu a výškopisu. Polohopisné 

prvky jsou všechny viditelné povrchové znaky, kterými jsou: obrysy jednotlivých 

stavebních objektů, pevně spojených se zemí, rozhraní kultur, chodníky, komunikace, 

kanalizační a vodovodní šachty, vodovodní a plynové uzávěry, hranice pozemků a jiné. 

Prvky výškopisu jsou čáry terénní kostry a výškové určení kanalizačních šachet. Hustota 

měření se volí podle požadavků na vzdálenost sousedních bodů na mapě 2 až 4 cm a aby 

body dostatečně vystihovaly terén. Požadavek investora byl, aby účelová mapa byla 

vyhotovena v měřítku 1: 500 a zpracována v digitálním tvaru s příponou *.dwg. 

6.3.1 Měřické práce 

Nejdříve byla provedena rekognoskace terénu, abych mohlo být navrhnuto 

optimální řešení měřické sítě. Podmínkou je, aby byla měřická síť připojena do 

souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Přímo na řešeném území se 

nachází bod státní trigonometrické sítě č. 4910-1.1. Jde o orientační bod bodu 4910-1, 

který je již nyní zničen. Na orientaci byl využit bod státní trigonometrické sítě č. 4915-22, 

kterým je pata kříže na kopuli evangelického kostela v Kežmarku a bod PPBP č. 808. 

Uvedené body byly ověřeny podle geodetických údajů pomocí oměrných měr. Později byla 

jejich poloha ověřena i při měření a zpracování naměřených údajů. 

Body měřické sítě byly ještě jednou kontrolně zaměřeny metodou GPS-RTK 

prostřednictvím služby SKPOS. Na transformaci do JTSK byl použit lokální transformační 
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klíč z bodů Státní prostorové sítě. Měření bylo provedeno přístrojem TOPCON GRS-1. 

Rozdíly naměřených hodnot v poloze i výšce nepřesáhly hodnotu 2 cm (tab. 2), což plně 

vyhovuje kritériím přesnosti měření v 3. třídě přesnosti. Proto mohli být souřadnice bodů 

považovány za správné. 

Tab. 2 Porovnání souřadnic určených polární metodou a metodou GPS 

  polární metoda metoda GPS - RTK 

č. b. Y X Z Y X Z 

5001 321060.45 1191111.54 624.04 321060.43 1191111.52 624.06 

5002 321050.66 1191026.70 622.25 321050.67 1191026.69 622.27 

5003 321030.66 1190916.41 622.30 321030.66 1190916.39 622.31 

4910-1.1 320847.27 1190973.86 620.01 320847.28 1190973.86 620.03 

 

Samotné měření se začalo na bodě č.. 4910-1.1. Jelikož z něj nebylo možné 

zaměřit celé řešené území, přistoupilo se k zhuštění bodového pole metodou rajónů (obr 3). 

Byly zřízeny tři dočasně stabilizované body č. 5001 až 5003, které byly stabilizovány 

roxorem a označené barvou. 

                

Obr. 3 Zhuštění bodového pole 
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Pro měření byla použita totální stanice Sokkia PowerSet 3000. Po centraci a 

horizontaci přístroje byly zaměřeny body měřické sítě ve dvou polohách dalekohledu 

pomocí prostorové polární metody. Podrobné body byly zaměřeny v jedné poloze 

dalekohledu. Měřené body byly průběžně kresleny do měřického náčrtu, aby bylo možné 

kvalitně zpracovat účelovou mapu. 

6.3.2 Vytyčení podzemních inženýrských sítí  

V době měření a vyhotovení účelové mapy pro projektovou dokumentaci bylo 

zajištěno vytyčení podzemních inženýrských sítí a jejich vyznačení na povrchu i s 

uvedením hloubky jejich uložení od jednotlivých správců sítí. Jednalo se o kanalizaci, 

vodovod, elektrické vedení vysokého napětí (VN), spojové vedení a plynové potrubí. 

Následně byly geodeticky zaměřeny a graficky zobrazeny v účelové mapě i s údaji o jejich 

typu.  

Směrové a výškové vedení kanalizace označené v situaci jako "Tvarožiansky 

potok" nebylo v terénu jednoznačně identifikovatelné v části měřeného území. Tato 

kanalizace nebyla evidována v dokumentaci správce většiny kanalizačních sítí, 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., protože nebyla v jeho zprávě. K 

danému stavu došlo proto, že měřené území bylo v minulosti nevyužívané a došlo k 

zasypání některých kanalizačních šachet stavebním odpadem. Protože vlastník pozemku 

Město Kežmarok trval na její zaměření, investor musel dát vykopat sondy na odkrytí 

kanalizace tak, aby bylo možné zaměřit její skutečný průběh. Jednotlivé body byly 

zaměřeny na vrchu potrubí, proto bylo nutné naměřené hodnoty výšek opravit o tloušťku 

stěny potrubí a jeho průměru. 

Podzemní vedení veřejného osvětlení nebylo v terénu vytyčené, protože jeho 

správce nedisponoval žádnou grafickou dokumentací. Po dohodě investora se správcem 

sítě se do polohopisného a výškopisná zaměření zakreslilo vedení veřejného osvětlení 

pouze orientačně. Tato skutečnost byla uvedena ve výkrese účelové mapy.  
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6.3.3 Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření pro 

projekt stavby 

Ke zpracování polohopisného a výškopisného zaměření se přistoupilo po exportu 

zápisníku naměřených hodnot z měřického přístroje do počítače pomocí programu 

Wcomms. 

Výpočtové práce byly provedeny v programu Kokeš 7.25, pomocí funkce polární 

metoda - dávkou. Výpočet naměřených hodnot je umístěn v příloze č. 1. Souřadnic bodů 

měřické sítě a podrobných bodů byly uloženy ve formátu *.txt. Následně byl tento soubor 

importován do programu Microstation SE pomocí nástavby Geo. V tomto programu byla 

spojena čárová kresba, vyznačeny jednotlivé mapové značky, technické šrafy, hrany a 

popis. Kvůli přehlednosti a lepší manipulaci byly jednotlivé typy prvků měření umístěny v 

různých vrstvách programu. Při jednotlivých prvcích polohopisu jsou udávané výšky na 

centimetry prostřednictvím absolutních výškových kót a každý měřený bod je označen 

křížkem. Všechny prvky výkresu byly vykresleny podle platné normy [6].  

Dalším prvkem je vyznačení čtvercové sítě v souřadnicovém systému s cílem 

napomoci zpracování projektu a koordinaci obsahu mapových podkladů katastrálních a 

topografických s obsahem mapového podkladu využívaného při zpracování objektu. 

Jelikož v katastrálním území města Kežmarok je zpracována číselná VKM v digitálním 

tvaru, byla importována do výkresu účelové mapy. 

Samotné polohopisné a výškopisné zaměření bylo ještě několikrát doplňováno o 

další prvky. Tato situace vznikla proto, že objednatelem polohopisného a výškopisného 

zaměření byla developerská společnost a v době měření ještě nebyl znám investor ani typ a 

rozsah stavby. Při zpracování úvodního projektu vznikly nové požadavky na doměření 

některých inženýrských sítí ve větším rozsahu, konkrétně se jednalo o trasu plynovodu a 

elektrického vedení.  

Dalším požadavkem bylo zaměření hydrogeologických vrtaných sond. Ty však 

bylo nejprve třeba vytyčit v terénu a následně je zaměřit. Jako podklad sloužila 

koordinační situace projektu. Tato situace nebyla osazena do souřadnicového systému S-

JTSK. Abych bylo možné získat souřadnice sond, bylo nutné kresbu nejdříve 

transformovat pomocí shodnostní transformace. Při transformaci byly jako identické body 

použity body čtvercové sítě souřadnicového systému S-JTSK. Pro kontrolu správnosti 
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transformace byl připojen referenční výkres původního zaměření polohopisu a výškopisu. 

Takto získané souřadnice byly použity na vytyčení jednotlivých sond metodou GPS - 

RTK. Následně po jejich navrtání byly zaměřeny. Předán elaborát (příloha č. 2) obsahoval 

seznam souřadnic a výšek vrtaných sond a kopii katastrální mapy se zakreslením vrtaných 

sond. 

Požadavkem investora byl výkres účelové mapy v digitálním tvaru s příponou 

*.dwg. Po ukončení zobrazovacích prací byl výkres exportován do potřebného tvaru. 

V příloze č. 3 se nachází účelová mapa v tlačené formě. 

6.4 Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pozemků 

Nezbytným podkladem pro majetkoprávní vypořádání nemovitostí je geometrický 

plán (GP). Nejdříve byl vyhotoven GP bez jeho úředního ověření podle požadavků 

objednatele a takto byl předložen na konzultace s vlastníky pozemků. Město Kežmarok 

jako vlastník většiny pozemků vznesl připomínky, aby kolem stávající komunikace zůstal 

čtyřmetrový pás pozemku nadále v jejich vlastnictví a aby GP obsahoval věcná břemena k 

jednotlivým inženýrským sítím. Jeden z vlastníků souhlasil s odprodejem celého pozemku, 

a ne pouze jeho části, jak bylo uvedeno v pracovní verzi GP. 

Po zapracování připomínek a odsouhlasení zúčastněnými stranami byl spolu se 

záznamem spolu se záznamem podrobného měření změn (ZPMZ) předložený na úřední 

ověření na Správu katastru Kežmarok. Po jeho úředním ověření a předání objednateli se již 

mohlo přistoupit k sepsání kupních smluv na majetkoprávní vypořádání zájmového území. 

GP se nachází v příloze č. 4 a ZPMZ v příloze č. 5.  

Změny hranic pozemků, které byly zapracovány do GP, byly doplněny i do výkresu 

účelové mapy. 

6.5 Budování a zpracování vytyčovací sítě stavby 

Pokud pro vytyčování nevyhovuje bodové pole, které bylo použito pro zaměření 

mapových podkladů pro projekt, musí se vybudovat nová vytyčovací síť. Taková síť se 

zaměřuje v předstihu, ještě před zahájením stavebních prací. 
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Měřická síť vybudovaná pro potřeby zaměření polohopisu a výškopisu 

nevyhovovala potřebám pro vytyčování stavby přesností ani tvarem, protože v době měření 

ještě nebyl znám účel využití území. 

Při budování vytyčovací sítě byla snaha vycházet z téhož bodového pole, jaké 

bylo použito při zaměření polohopisu a výškopisu. Při rekognoskaci terénu bylo zjištěno, 

že orientace z bodu č. 4910-1.1 na bod č. 4915-22 není možná pro vegetaci stromů. Proto 

na vybudování vytyčovací sítě bylo nutné použít jiné body. Nejdříve byla provedena 

stabilizace jednotlivých bodů. Body č. 5001-5003 a 5005 byly umístěny na chodníku a 

stabilizované měřickým hřebíkem, bod č. 5004 byl stabilizovaný roxorem s vyvrtanou 

dírkou o průměru 2 mm. 

Na vybudování vytyčovací sítě byla použita technologie GNSS. Jako metoda 

měření byla použita rychlá statická metoda s využitím virtuální referenční stanice. Touto 

metodou byly zaměřeny všechny body vytyčovací sítě, abychom zajistili její připojení na 

geodetické základy. Doba observace na jednotlivých bodech se pohybovala v rozpětí 12 až 

15 minut. Pro kontrolu a zpřesnění naměřených údajů bylo měření opakované druhý den v 

jiný čas a při jiném rozložení družic.  

              

Obr. 4 Zpracování dat v programu Topcon Tools 

Na zpracování naměřených dat byl použit software Topcon Tools 7.3 (obr. 4) Při 

výpočtu postprocessingu bylo nutné do výpočtu zahrnout korekce z virtuální referenční 

stanice, poloha které byla zvolena v blízkosti měřených bodů. Korekce potřebné k výpočtu 
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ve formátu RINEXU byly objednány přes portálovou službu SKPOS. Protokol o výpočtu 

měření GPS se nachází v příloze č. 6. 

Rozměry jednotlivých objektů stavby byly projektovány (nominální). Aby při 

vytyčování bylo možné používat přímo měřené délky bez zavádění oprav z 

kartografického zkreslení a z redukce z nadmořské výšky, bylo vhodné pro danou stavbu 

vybudovat vytyčovací síť v místním geodetickém souřadnicovém systému. Tu je možné 

vybudovat s vyšší vnitřní přesností. Na zpřesnění vytyčovací sítě (obr. 5) bylo použito 

terestrické měření, které při použití současné měřické techniky zaručuje vysokou přesnost. 

Všechny úhly mezi body vytyčovací sítě byly měřeny ve dvou skupinách. Všechny délky 

mezi body vytyčovací sítě je třeba měřit dvakrát a opravovat je pouze o fyzikální korekce 

(teplota, tlak a vlhkost vzduchu). Geodetické měřické práce pro potřeby zaměření 

určujících parametrů pro výpočet polohových souřadnic bodů vytyčovací sítě byly 

realizovány závislou centrací. 

                                    

Obr. 5 Schéma vytyčovací sítě 
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Vytyčovací síť byla vyrovnaná metodou nejmenších čtverců. Tato metoda 

vypracovaná Gaussem je založena na n-krát opakujícím se měření jednotlivých veličin. 

Měřením se dosáhnou různé výsledky, které se liší od pravé hodnoty vlivem měřických 

chyb. Vyrovnaná hodnota má největší matematickou pravděpodobnost, takže ji lze 

považovat za nejpravděpodobnější hodnotu. Tato metoda je založena na podmínkách, že 

součet čtverců oprav násobených příslušnými vahami je minimální. 

                             

Obr. 6 Vyrovnání sítě v programu Groma 

Samotné zpracování naměřených hodnot a vyrovnání polohové vytyčovací sítě 

bylo provedeno v programu Groma 8.0 (obr. 6). Protokol o vyrovnání vytyčovací sítě se 

nachází v příloze č. 7. 

Výšky bodů vytyčovací sítě byly určeny geometrickou nivelací ze středu 

uzavřeným nivelačním pořadem. Výškově je síť vztažená k bodu 4910-1.1, který byl 

projektantem považován za pevný výškový bod. Výpočet a vyrovnání zápisníku 

uzavřeného nivelačního pořadu je v příloze č. 8. 

Vytyčovací síť stavby je nedílnou součástí stavebního díla. Souřadnice bodů 

vytyčovací sítě, které jsou určeny v místním souřadnicovém systému, zaručují vytyčení a 

realizaci projektovaného díla s požadovanou přesností. Kvalita a parametry bodů 

vytyčovací sítě má bezprostřední vliv na průběh a plynulost stavebních prací. Proto je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně bodů vytyčovací sítě ze strany všech účastníků 

výstavby a podle možností zachovat viditelnost mezi body během celé doby výstavby. 

Vyrovnané souřadnice a výšky bodů vytyčovací sítě se nacházejí v tab. 3. 
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Tab. 3 Vyrovnané souřadnice a výšky bodů vytyčovací sítě 

Súr. systém:        S-JTSK - lokal     

Výšk. systém:     Bpv       

č. b. Y X Z popis 

5001 321005.353 1191043.556 621.648 klinec v asfalte 

5002 321000.350 1191149.728 622.124 klinec v asfalte 

5003 321070.761 1191193.120 624.631 klinec v asfalte 

5004 321087.776 1191027.666 623.404 roxor 

5005 320986.140 1190945.928 620.951 klinec v asfalte 

6.6 Vytyčovací práce 

Samotné vytyčování, ať už prostorové polohy objektu nebo podrobné vytyčení je 

třeba na realizaci stavebního díla. Při vytyčení polohy a výšky se vycházelo z bodů 

vytyčovací sítě, která zajišťovala vzájemné polohové a výškové vztahy budovaných 

objektů, jejich rozměr a tvar. Na vytyčování byl použit přístroj Sokkia PowerSet 3000 s 

charakteristikami přesnosti při úhlech 0,001 gon a při měření délek 2 mm + 2 ppm. Svými 

parametry splňuje podmínky rozboru přesnosti, který je uveden v příloze č. 9.  

6.6.1 Vytyčení obvodu staveniště, hlavních bodů stavby a 

podzemních inženýrských sítí na povrchu 

Před předáním staveniště hlavnímu dodavateli stavby bylo nutné vytýčit v terénu 

jeho obvod, hlavní body stavby. Taky bylo nutné vyznačit směrové vedení podzemních 

inženýrských sítí na povrchu. Požadavek na zřízení alespoň dvou výškových bodů byl 

splněn tím, že všechny body polohové vytyčovací sítě byly určeny i výškově v dostatečné 

přesnosti. Vytyčení bylo realizováno polární metodou z bodů vytyčovací sítě. Souřadnice 

bodů obvodu staveniště byly převzaty z dokumentace zprávy katastru a byly stabilizovány 

dřevěnými kolíky. Hlavní body stavby, kterými byli osy krajních sloupů stavby, byly 

stabilizované roxorem. Směrové vedení inženýrských sítí bylo na povrchu vytyčené a 

stabilizované dřevěnými kolíky s různým barevným označením, aby nedošlo k záměně 

jednotlivých druhů sítí. Správnost vytyčení jednotlivých inženýrských sítí dodavatel 

ověřoval vykopáním několika kontrolních sond. Ty potvrdily správnost vytýčení. 
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6.6.2 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí 

Jelikož přímo na pozemku, kde se mělo budovat obchodní centrum, bylo několik 

funkčních inženýrských sítí, bylo nutné ještě před zahájením jeho výstavby jednotlivé sítě 

přeložit. Konkrétně se jednalo o překládku kanalizace DN 1000 a DN 800, vodovodu DN 

300 a elektrického vedení VN. 

Jako první byla realizována překládka kanalizací a vodovodu. Jako podklad pro 

vytyčení sloužil Vytyčovací výkres od projektanta v digitální podobě. Součástí projektu 

byla textová část, kde přímo v tabulce byly uvedeny souřadnice a nadmořské výšky 

lomových bodů trasy, bodů napojení a bodových prvků. Projekt všech stavebních objektů 

obchodního centra Kaufland Kežmarok byl realizován v měřítku 1 v rovině, to znamená, 

že hodnoty souřadnic v projektu bylo možné použít přímo na vytyčování jednotlivých 

prvků bez dalších oprav. Tato skutečnost usnadnila práci geodetů při přípravě na 

vytyčování, protože nebylo nutné provádět transformace výkresů do souřadnicového 

systému. Na obrázku 7 je ukázka z textové části vytyčovacího výkresu překládky 

kanalizace DN 1000.  

      

Obr. 7 Textová část vytyčovacího výkresu překládky kanalizace DN 1000 

Vytyčení bylo realizováno pouze polohově, výškově si kanalizaci i vodovod 

vytyčovat subdodavatel svépomocí z bodů vytyčovací sítě č. 5001 a 5002 polární metodou. 

Kontrola správnosti každého polohového vytyčení proběhla opětovným vytýčením a 

porovnáním naměřených hodnot. Rozdíl naměřených hodnot nepřekročil hodnotu 1cm 

(tab. 4). Vzdálenosti mezi jednotlivými body byly zkontrolovány měřickým pásmem. 



Bc. Peter Garnek: Geodetické práce v průběhu výstavby OC Kaufland Kežmarok 

2012  31 
 

Tab. 4 Porovnání projektovaných a vytýčených souřadnic kanalizace 

Stoka  Šachta 
projektované súradnice vytýčené súradnice posuny 

Y (m) X (m) Y (m) X (m) ΔY(m) ΔX(m) UP(m)  
P

R
E

K
L

Á
D

K
A

 D
N

1
0

0
0

 

SP 1 321 013,10 1 190 926,25 321 013,09 1 190 926,26 0,01 -0,01 0,01 

PRÍTOK O 321 011,95 1 190 930,33 321 011,96 1 190 930,33 -0,01 0,00 0,01 

SP 2 321 006,27 1 190 950,51 321 006,27 1 190 950,51 0,00 0,00 0,00 

SP 3 321 020,54 1 191 006,83 321 020,53 1 191 006,84 0,01 -0,01 0,01 

PRÍTOK D1 321 019,94 1 191 023,92 321 019,95 1 191 023,92 -0,01 0,00 0,01 

SP 4 321 019,03 1 191 050,00 321 019,03 1 191 049,99 0,00 0,01 0,01 

PRÍTOK D2 321 018,85 1 191 055,11 321 018,86 1 191 055,11 -0,01 0,00 0,01 

SP 5 321 017,24 1 191 099,97 321 017,24 1 191 099,97 0,00 0,00 0,00 

ZLOM 321 017,16 1 191 123,94 321 017,16 1 191 123,93 0,00 0,01 0,01 

SP 6 321 019,87 1 191 152,34 321 019,86 1 191 152,34 0,01 0,00 0,01 

SP 7 321 027,88 1 191 161,20 321 027,88 1 191 161,20 0,00 0,00 0,00 

 

Po uložení kanalizace a vodovodu do vytěžené jámy byly zaměřeny všechny 

lomové body trasy, jak polohové tak výškové, středy kanalizačních šachet a potrubí, změna 

profilu potrubí, odbočky, chráničky apod. Při kanalizačních šachtách byla určována výška 

poklopu i dna. Potrubí bylo měřeno prostorovou polární metodou z bodů vytyčovací sítě č. 

5001 a 5002 ještě před jeho zasypáním. Hloubky jednotlivých šachet byly měřeny pomocí 

nivelační latě. 

Následovala překládka trasy elektrického vedení VN. Každý lomový bod nové 

trasy má ve vytyčovacím výkresu uvedené hodnoty souřadnic Y a X. Na obrázku 8 je 

ukázka z vytyčovacího výkresu překládky vedení VN. 

         

Obr. 8 Ukázka z vytyčovacího výkresu překládky vedení VN 
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Vytyčení lomových bodů trasy překládky VN bylo provedeno polární metodou z 

bodů vytyčovací sítě č. 5001, 5002 a 5005. Problém nastal v úseku pod komunikací, kde 

byly uloženy v těsné blízkosti (20-30 cm) dva kabely VN, ale pouze jeden z nich měl být 

prokládaný. V daném úseku se neměly realizovat výkopové práce, ale pouze přetlak pod 

komunikaci s osazením chráničky kabelů. V projektu se neuvažovalo se změnou trasy 

překládaného vedení v daném úseku, což se ukázalo jako problém, protože dodavatel 

těchto prací odmítl realizovat přetlak podle původního vytyčení kvůli ohrožení bezpečnosti 

pracovníků. Projektant po konzultaci provedl změnu v projektu. Následně byla v daném 

úseku trasa znovu vytyčena. Kontrola správnosti polohového vytyčení proběhla opětovným 

vytýčením a porovnáním naměřených hodnot stejným způsobem jako u kanalizace. Po 

uložení kabelů do vytěžené rýhy byly zaměřeny kabely, spojka a chráničky polární 

metodou z bodů vytyčovací sítě č. 5001, 5002 a 5005. 

Podobným způsobem jako překládky jednotlivých inženýrských sítí byly 

vytyčeny a zaměřené přípojky jednotlivých kanalizací, vodovodu, přípojky VN a veřejného 

osvětlení.  

Po vytyčení každé inženýrské sítě byl předán protokol o vytyčení, který obsahoval 

seznam souřadnic bodů vytyčovací sítě, které byly použity při měření, seznam souřadnic 

vytyčených bodů, vytyčovací výkres a zápis o převzetí vytyčených bodů. 

6.7 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

Pro účely kolaudace stavby a přejímky překládky inženýrských sítí jejich správci 

a nově vybudovaných inženýrských sítí investorům bylo nutné vyhotovit dokumentaci 

skutečného provedení všech nově budovaných objektů a inženýrských sítí. 

6.7.1 Dokumentace skutečného provedení překládky elektrického 

vedení VN a přípojky VN 

Dokumentaci skutečného provedení překládky elektrického vedení VN a přípojky 

VN bylo nutné vyhotovit v souladu s technickou specifikací pro zaměřování a vyhotovení 

technicko-geodetické dokumentace "Porealizačné zameranie NN a VN zariadení pre 

potreby GIS", kterou vydala společnost VSE. Jejím účelem je stanovení jednotného 
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závazného postupu při způsobu provedení geodetických prací a zpracování geodetické 

dokumentace. 

Elaborát obsahoval výkres skutečného provedení překládky VN, výkres 

skutečného provedení překládky VN na podkladě katastrální mapy, technickou zprávu, 

seznam souřadnic a výšek bodů v tabulkovém editoru a CD nosič se všemi soubory. 

Výkres měl být vytištěn bez výšek kvůli přehlednosti. Výkresy se nachází v příloze č. 10, 

technická zpráva a seznam souřadnic a výšek bodů se nachází v příloze č. 11. 

Zaměření skutečného provedení muselo být zpracováno a předáno v programu 

Microstation. Technická specifikace ukládá podmínky, v jaké vrstvě, barvě, tloušťce mají 

být jednotlivé prvky výkresu uloženy. Každý grafický objekt výkresu, který nese 

databázové informace, musí mít jednoznačný identifikátor mslink. V štítku jsou uvedeny 

technické parametry jednotlivých objektů. Uvedené informace musí být připojeny pro 

potřeby aktualizace geografického informačního systému (GIS). 

Po ověření elaborátu autorizačním geodetem a kartografem byl celý elaborát ještě 

jednou kontrolovaný odpovědným pracovníkem VSE, který rovněž ověřil správnost 

provedení. Elaborát byl vyhotoven v pěti paré, z toho jedno vyhotovení zůstalo na 

pracovišti VSE. 

Stejným způsobem se postupovalo i při zaměření i zpracování skutečného 

provedení přípojky VN k novostavbě obchodního centra Kaufland. 

Elaborát obsahoval výkres skutečného provedení přípojky VN, výkres skutečného 

provedení přípojky VN na podkladě katastrální mapy, technickou zprávu, seznam 

souřadnic a výšek bodů v tabulkovém editoru a CD nosič se všemi soubory. Výkres měl 

být vytištěn bez výšek kvůli přehlednosti. Výkresy se nachází v příloze č. 12, technická 

zpráva a seznam souřadnic a výšek bodů se nachází v příloze č. 13. 

6.7.2 Dokumentace skutečného provedení překládky a přípojek 

kanalizace a vodovodu 

Měření skutečného stavu kanalizací a vodovodů bylo provedeno z bodů 

vytyčovací sítě. Při kanalizaci byl měřen vrch potrubí a jeho průměr, šachty a vpustě. Pro 

zjištění dna potrubí byl odečten průměr potrubí od měřené výšky vrchu potrubí. Při 
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vodovodu byl měřen vrch potrubí. Požadavkem objednavatele bylo zpracovat všechny 

překládky a přípojky do jednoho elaborátu. 

V grafické části dokumentace skutečného provedení kanalizace a vodovodu 

(příloha č. 14) jsou znázorněny parametry jednotlivých potrubí. Taky byl vyhotoven 

seznam souřadnic a výšek použitých bodů vytyčovací sítě a měřených podrobných bodů 

kanalizace a vodovodu a technická zpráva (příloha č. 15).  

Pro kolaudaci kanalizací a vodovodů byly předány výše uvedené náležitosti 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Odevzdané bylo i cd, které 

obsahovalo grafickou situaci měřených kanalizací a vodovodů zpracovanou v programu 

Microstation a seznam souřadnic a výšek měřených bodů v digitálním textovém tvaru. 

6.7.3 Dokumentace skutečného provedení veřejného osvětlení  

Měření skutečného stavu kabelů veřejného osvětlení nebylo provedeno hned po 

jejich uložení do vytěžené rýhy, protože subdodavatel nepožádal o zaměření skutečného 

provedení stavby. O zaměření požádal až těsně před předáváním stavebního díla, když 

zjistil, že hlavní dodavatel stavby nepřebere stavbu bez geodetického zaměření. Jenže v té 

době už byl terén upraven a nebylo možné zjistit směrové ani výškové vedení trasy kabelů. 

Proto byla trasa vyhledána, označena na povrchu a následně zaměřena. Tato skutečnost 

byla uvedena v technické zprávě. Předmětem měření byly taky sloupy veřejného osvětlení. 

Měření bylo provedeno polární metodou z bodů vytyčovací sítě. 

Elaborát obsahoval výkres zaměření skutečného provedení veřejného osvětlení 

(příloha č. 16), technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek bodů (příloha č. 17) a CD 

nosič se všemi soubory. 

6.7.4 Dokumentace skutečného provedení novostavby, 

parkoviště a zpevněných ploch 

Skutečné provedení novostavby, parkoviště a zpevněných ploch bylo realizováno 

pouze formou geometrického plánu na vydání kolaudačního rozhodnutí. Měření bylo 

provedeno z bodů vytyčovací sítě polární metodou s jejich zaměřením metodou GPS-RTK. 

Z měření GPS byl vyhotoven protokol, který je součástí technické zprávy ZPMZ. 
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Vyhotovení GP. 

Elaborát GP skládá ze tří částí, kterými jsou ZPMZ, GP a elektronické podklady 

pro aktualizaci souboru geodetických a popisných informací v závazném výměnném 

formátu. 

GP obsahuje dle [13] popisné pole, grafickou část a výkaz výměr. V popisném 

poli je uveden účel vyhotovení GP, kdo a kdy GP vyhotovil a autorizačně ověřil, místo pro 

razítko a podpis správy katastru, tedy úředního ověření a razítko a podpis toho kdo GP 

autorizační ověřil a jiné náležitosti. V grafické části GP se dosavadní stav objeví tenkou, 

plnou, černou čarou, nový stav se zobrazí tenkou, plnou, rudou čarou. Ve výkazu výměr 

jsou uvedeny dotčené parcelní čísla, listy vlastnictví, druhy pozemků a jejich výměry v 

dosavadním a novém stavu a jména a adresy nových vlastníků, držitelů. 

ZPMZ obsahuje dle [14] popisné pole, grafickou část a technickou zprávu. V 

popisném poli je mimo jiné uveden i název použitého přístroje, počet nových podrobných 

bodů, označení nových hranic a jiné. Grafická část ZPMZ je podobná s grafickou částí GP, 

ale je doplněna o čísla daných bodů, měřickou síť, měřítko a pozměněná je barva čísel 

nových bodů na rudou, Severka a zděné okolní budovy jsou vybarvené červeně. Technická 

zpráva obsahuje body měřické sítě, souřadnice daných bodů, měřené údaje, předpis 

výpočtu průsečíků a výměr parcel, seznam souřadnic nově bodů. 

Součástí operátu GP, který se předkládá na úřední ověření jsou i elektronické 

podklady pro aktualizaci souboru geodetických informací v závazném výměnném formátu 

*. vgi, souboru popisných informací v závazném výměnném formátu *.xml.  

GP byl předložen na úřední ověření Správě katastru v Kežmarku, a to ve čtyřech 

vyhotoveních. Jedno vyhotovení GP (příloha č. 18) a ZPMZ (příloha č. 19) se stávají 

součástí katastrálního operátu. Zpráva katastru před úředním ověřením GP přezkoumá 

soulad výchozích údajů s platnými údaji katastru nemovitostí, soulad označení nových 

parcel s přidělenými parcelními čísly, soulad označení záznamů podrobného měření změn 

s přidělenými čísly. Kontroluje podklady pro aktualizaci údajů katastru nemovitostí ve 

výměnných formátech. Pokud je geometrický plán vyhotovený v souladu s příslušnými 

předpisy, osoba pověřená katastrálním úřadem, která má zvláštní odbornou způsobilost, 

provede úřední ověření doložkou ve stanovené lhůtě. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat některé geodetické úlohy před výstavbou 

stavebního díla, i při jeho realizaci. Jejich správné řešení spočívá ve znalosti problematiky 

týkající se geodézie, stavebnictví a projektování. Základem správného řešení geodetických 

úloh je tedy znalost výše uvedené problematiky, ale také mít dostatečnou praxi a důležitým 

faktorem je i umět komunikovat s ostatními účastníky výstavby při řešení stavební 

problematiky a to hlavně s projektanty. Dalším důležitým faktorem, který chci 

vyzdvihnout, je znalost čtení stavebních projektovaných výkresů a znalost základních 

pojmů v oblasti stavebnictví, které jsou potřebné pro hladký průběh výstavby. 

Jedním z výsledků této diplomové práce je účelová mapa, která sloužila 

projektantovi na kvalitní a pohodlné zpracování projektové dokumentace. Taky byl 

vyhotoven geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pozemků, aby mohl investor 

získat pozemky do vlastnictví. 

Dalším výsledkem této práce je vybudování a zpracování vytyčovací sítě, která 

sloužila během celé výstavby stavebního díla a od níž se odvíjela většina geodetických 

úloh. Před předáním staveniště dodavateli byl vytyčen obvod staveniště, hlavní body 

stavby a podzemní inženýrské sítě, které byly označeny na povrchu. Následovalo 

vytyčování inženýrských sítí a jejich zaměření. V závěrečné fázi výstavby byla zpracována 

dokumentace skutečného provedení stavby a vyhotoven geometrický plán na vydání 

kolaudačního rozhodnutí. Geometrický plán sloužil také na zápis stavby do katastru 

nemovitostí. 
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