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Anotace:  

Bakalářská práce popisuje postup a průběh geodetických prací při 

zaměření podkladu pro projekt a následného vytyčení stavby rodinného domu 

v katastrálním území Hošťalkovice. První část Bakalářské práce se zaměřuje na 

obecné pojetí tématu, ve které jsou popsány použité měřické metody, postupy a 

náležitosti. Následuje praktická část, která se věnuje pracovním postupům 

jednotlivých etap činností a použitému přístrojovému a programovému vybavení 

pro realizaci celého procesu. Cílem práce bylo nejprve vyhotovit polohopisný a 

výškopisný plán, který posloužil jako podklad pro projekt rodinného domu. Po 

dokončení projektu projektantem následovalo vyhotovení vytyčovacího výkresu a 

samotné vytyčení stavby. 

 

Klíčová slova: Polohopis, Výškopis, Tachymetrie, Vytyčovací výkres, 

Vytýčení stavby 

Summary: 

The thesis describes the process and development of geodetic work at 

measuring the geodetic base for a project and subsequent setting out the 

construction of a house in the cadastre unit of Hostalkovice. The first part of the 

thesis is focused on the general concept of the topic in which there are described 

the used surveying methods, developments and  requirements. This is followed by 

the practical part which focuses on work processes of particular phases of activity 

and used instruments and program equipment for realization of all the process. 

The first aim of the work was to make a planimetry and altimetry plan which was 

used as a basis for the project of the house. After finishing the project by the 

planner, preparing the setting out plan and setting out the building it followed.  

 

Key words:   planimetry, altimetry, tacheometry, setting out plan, setting out 

the buildings 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá jednotlivými geodetickými pracemi, které 

předchází realizaci rodinného domu v k.ú. Hošťalkovice. Jedná se o zaměření a 

vyhotovení mapového podkladu pro projekt, při kterém se v terénu zjišťují 

geometrické prostorové informace. Zpracováním se získají numerické a grafické 

podklady, které jsou použity  projektantem při vyhotovení projektové 

dokumentace. Výsledkem zaměření podkladu pro projekt je polohopisný a 

výškopisný plán dané lokality.  

Měřená lokalita byla připojena klasickými geodetickými metodami do 

souřadnicového systému S-JTSK. Požadavkem projektanta nebylo připojení 

lokality do referenčního výškového systému a proto byl zvolen místní výškový 

systém. 

Po vyhotovení a dodání projektové dokumentace projektantem 

následovalo vyhotovení vytyčovacího výkresu a samotné vytyčení stavby v terénu. 

Princip vytyčováni spočívá v tom, že údaje o objektu z projektu se pomocí měřické 

techniky přenesou do prostředí ve kterém má být provedena samotná realizace 

stavby.  

Naměřené hodnoty byly vypočítány v programu Groma verze 9.1 a 

grafické zpracování bylo vyhotoveno v programu Kokeš verze 8.53. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na vlastní zpracování 

práce. Na konci práce jsou přiloženy grafické vstupy a přílohy. 
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2 Úkoly geodézie ve stavebnictví 
Stavebnictví je odvětvím národního hospodářství, ve kterém dochází 

k aktivnímu uplatňování komplexních prostředků a metod inženýrské geodézie. 

Cyklus vytváření staveb se dělí na fáze přípravy, projektování, realizace a 

používání. Ve všech fázích je nutná spolupráce geodeta. [4] 

2.1 Obecné zásady 

Geodeti na stavbách se bezprostředně účastní průběhu výstavby a mohou 

ji přímo ovlivňovat. Výsledky jejich činnosti jsou ihned nebo jen v krátkém 

časovém odstupu využívány a prověřovány vlastní stavební výrobou. Vady i chyby 

se ihned projeví a můžou mít za následek značné ekonomické ztráty. Proto se od 

geodetů zapojených do procesu investiční výstavby vyžaduje velká míra 

odpovědnosti i samostatnosti v rozhodování.  

Geodeti jsou v investiční výstavbě při své činnosti vázáni řadou zákonných 

a jiných předpisů, technických norem apod. Je třeba aby jim dokonale rozuměli a 

dokázali se v nich přesně orientovat. Některé z těchto předpisů jsou závazné a je 

třeba je beze zbytku dodržovat. [4] 

2.2 Předpisy a normativy pro IG 

Předpisy rozdělujeme dle [4] do tří hlavních kategorií podle stupně jejich právní 

závaznosti: 

 zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

 normy 

 technologické předpisy a pravidla, návody aj. 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou předpisy mající obecnou právní 

závaznost. Pro inženýrskou geodézii má zásadní význam Zákon č. 200/1994 Sb. 

O zeměměřictví, a jeho prováděcí Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterým se stanoví  

geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu 

a zásady jejich používání. 
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Normy jsou dokumenty ve formě kvalifikovaných doporučení, které mají 

zajistit, aby materiály, výrobky a služby vyhovovaly danému účelu a splňovaly za 

určitých podmínek základní kvalitativní požadavky. Nejsou obecně závazné, 

mohou se však stát závaznými tehdy, jsou-li citovány v obecně závazném 

předpisu nebo v obchodních smlouvách mezi zhotovitelem a odběratelem. Jsou 

též povinně vyžadovány u veřejných zakázek. Rozlišují se národní (u nás ČSN) a 

mezinárodní (např. ISO, EN) soustavy norem. 

Technologické předpisy a pravidla, návody apod. mají platnost omezenou 

pouze na určitý rezort, organizační či technologii. ČUZK vydává návody ve formě 

předpisů platících v rámci rezortu geodézie. [4] 
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3. Geodézie při přípravě a projektováni 
staveb 

Geodetické práce související s přípravou a projektováním staveb zahrnují 

tvorbu mapových podkladů pro územní plánování, přípravnou a projektovou 

dokumentaci, a dále vlastní projekty vytyčovacích sítí, projekty měření posunů a 

přetvoření, podklady pro majetkoprávní uspořádání (katastr nemovitostí). Případně 

zpracování samostatné geodetické dokumentace u velkých a složitých staveb. [4] 

3.1 Geodetické podklady pro projektování staveb 

Projektem stavby se rozumí souhrnná dokumentace architektonického a 

technického řešení stavby, sloužící jako podklad k její bezprostřední realizaci. 

Projektová dokumentace se zpracovává dle [4] ve dvou stupních. 

 úvodní projekt 

 prováděcí projekt 

Pro jednodušší stavby se často zpracovává pouze jednostupňová 

projektová dokumentace, která ve své konečné podobě slouží pro přípravu, tak i 

pro realizaci stavby.  

Úvodní projekt – se zpracovává zásadně pro celou stavbu v rozsahu 

stanoveném projektovým úkolem. Bývá podkladem k povolení stavby, k uzavření 

smluv s jednotlivými zhotoviteli, k objednání materiálů a technických zařízení. 

Určuje definitivně účel, funkci, rozsah a technické řešení stavby včetně všech 

vazeb. Představuje tedy komplexní řešení celého území a všech investic do té 

míry, aby každý samostatný objekt byl jednoznačně polohově, výškově i 

rozměrově určen. Tento požadavek musí být splněn zejména proto, že projekt se 

do konečného stádia zpracovává postupně po jednotlivých částech, které vyžadují 

vzájemnou polohovou a výškovou koordinaci. 

Prováděcí projekty – se zpracovávají postupně po jednotlivých provozních 

souborech, objektech nebo jejích částech tak, aby spolu s další doprovodnou 

dokumentací byly postačujícími podklady pro realizaci stavby. 
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Projektování staveb, ať už jde o menší objekty nebo rozsáhlé obytné 

soubory či velké průmyslové závody, vyžaduje vždy spolehlivé mapové podklady. 

Tyto podklady vždy zahrnují větší území než to, které je přímo zastavováno. 

Důvodem je potřeba řešit projekt stavby v širších souvislostech, ve vztahu k okolí. 

Podkladem projektu je dostatečně přesná mapa nebo plán obsahující polohopisné 

i výškopisné informace, dnes zpravidla v digitální formě. Mapové podklady pro 

projektování staveb obsahují body polohových a výškových bodových polí, 

polohopis, výškopis a popisové údaje. Vyhotovují se v souřadnicovém systému S-

JTSK a výškovém systému Bpv (pro menší stavby lze využít i místních 

souřadnicových a výškových systému). Použité bodové pole musí svou přesností 

odpovídat požadované třídě přesnosti mapování nebo požadované přesnosti 

vytyčovacích prací.  

Předměty měření polohopisu jsou prvky, které jsou v přírodě (terénu) bez 

vyšetřování viditelné. Například: pozemní stavební objekty pevně spojené svými 

základy se zemí, dopravní objekty a zařízení, vodohospodářské objekty a zařízení 

atd. 

Předměty měření výškopisu jsou body, čáry, terénní tvary a relativní výšky 

nezbytné pro vyjádření technického reliéfu. [4] 
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4 Jednotná trigonometrická síť katastrální a 
Katastrální mapa 

4.1 Technické parametry systému JTSK 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je dle [8] 

určen: 

 Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 

6356078,96290 m, kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší 

poloosy.  

 Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze,  

 souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí.  

 

 

Obrázek 1 – Křivákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze 
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Za počátek pravoúhlé rovinné soustavy byl zvolen obraz vrcholu kužele. 

Osa X je tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a 

její kladný směr je orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. 

Tím se dostala celá republika do 1. kvadrantu a všechny souřadnice jsou kladné. 

Navíc pro libovolný bod na území bývalé ČSR platí, že souřadnice Y < X. [9] 

 

 
Obrázek 2 – Umístění bývalé ČSR v souřadnicovém systému JTSK 

 

4.2 Katastrální mapa 

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

měřítku. obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a má dle [7] 

tyto formy 

 Katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací nebo převedením jejího 

číselného vyjádření do digitální formy  (digitální mapa“). 
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 Katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku (analogová mapa“). 

 Katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do 

digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle 

dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterbergském 

nebo svatoštěpánském (digitalizovaná mapa“). [7] 

4.2.1 Digitální katastrální mapa 

Digitální katastrální mapa (DKM) je spojitá a bezešvá mapa v 

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

operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracovaném SGI, s výjimkou digitalizované KM, nebo převedení jejího 

číselného vyjádření do digitální formy. Zpracovává se pro dané katastrální území 

nebo jeho část. 

DKM je uspořádána dle katastrálních území, má vektorový charakter a 

neobsahuje žádnou duplicitní kresbu. 

Pro přenos dat se využívá výměnného formátu označovaného VFK, který 

obsahuje KM i popisné údaje.  
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5 Vznik polohopisného a výškopisného 
plánu 

5.1 Geometrický základ měření 

Geometrickým základem podrobného měření jsou dle [7]: 

 body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body, v 

případě použití technologie globálního navigačního satelitního GNSS 

systému také body referenční sítě permanentních stanic , 

 v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichž souřadnice 

byly určeny v S-JTSK která je dána základní střední souřadnicovou chybou 

mxy = 0,14 m 

5.1.1 Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a 
souřadnic podrobných bodů 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují dle [7] s přesností, která 

je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Mezní souřadnicová 

chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy, 

mezní polohová chyba up je dána vztahem:       

     xyp uu 2  

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední 

chyba délky md 















20

12

d

d
kmd , 

kde xymk 2  méně přesného bodu 

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

a mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md 

[7] 
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5.2 Podrobné polohopisné měření 

Polohopisným měřením rozumíme zaměření všech polohopisně 

významných bodů přírodních a umělých objektů pevného trvalého charakteru, 

které jsou na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním tak, aby byly jednoznačně 

určené rovinné geometrické vztahy mezi jednotlivými zaměřenými body. 

Metody podrobného polohopisného měření dělíme na číselné a grafické. K 

číselným metodám počítáme metodu ortogonální (pravoúhlých souřadnic), polární, 

protínání vpřed, číselnou tachymetrii. Ke grafickým metodám patří vlastní 

fotogrammetrické metody a metoda měřického stolu. [3] 

V rámci této práce byla využita metoda polární. 

5.2.1 Polární metoda 

Tato metoda měření polohopisu je v současné době  základní a 

nejrozšířenější metodou určování podrobných bodů polohopisu. Měřická metoda, 

kterou se určuje poloha, případně i výška bodů. Podstatou této metody je určování 

lokálních polárních souřadnic (vodorovný úhel, vodorovná délka) od měřického 

bodu k podrobnému bodu, u nichž je známa a dokumentována poloha, případně i 

výška. Vodorovný úhel musí mít jedno rameno ve směru na jiný měřický bod. 

Výhodou této metody je především její rychlost, dosah měření z jednoho 

stanoviska, prostupnost a přesnost. Lze ji použít i ve svažitém a zarostlém terénu. 

Při použití elektronického dálkoměru nebo přímo totální stanice lze dosáhnout 

lepší přesnosti než u metody ortogonální. Snadné je také její rozšíření pro 

současné měření výškopisu. 

Postup výpočtu 

α13  =  σ12 + ω 

Δy13 =  d13 * sin α13 

Δx13 =  d13 * cos α13 

y3 =  y1 + Δy13 

x3 =  x1 +  Δx13 
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Kde   ω   měřený úhel 

α13 a σ12 směrníky 

d13  měřená délka 

Δy13 a Δx13 souřadnicové rozdíly 

 

Obrázek 3 – polární metoda 

 

5.3 Podrobné výškopisné měření 

Mapová díla, která mají sloužit jako vhodné podklady pro nejrozmanitější 

inženýrskotechnické účely, mají na rozdíl od výlučně polohopisných map 

obsahovat i výškopis zobrazitelného území. Pro takové mapy je potřebné kromě 

polohopisu provést i měření výškopisu. Měření výškopisu představuje výškové 

zaměření bodů přirozeného i uměle upraveného terénu, které jsou z hlediska 

zobrazení výškových poměrů území významné. Výškové poměry v mapách 

velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, pro některé terénní tvary (násypy a 

výkopy) technickými šrafami, popřípadě pouze výškovými kótami. Používáme 

několik metod plošná nivelace, polární výškopisná metoda (provádí se současně 

s polohopisnou polární metodou trigonometrické určování výšek) a číselná 

tachymetrie. [3] 
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5.3.1 Tachymetrie 

Tachymetrickým zaměřením bodu určujeme jeho prostorovou polohu 

vzhledem ke stanovisku měření, jehož polohu a výšku známe. V tachymetrii 

polohu každého zaměřovaného bodu vyjadřujeme polárními souřadnicemi, tj. 

vodorovnou délkou od stanoviska po zaměřovaný bod a vodorovným úhlem mezi 

bodem a určitým pevným směrem. Jeho výšku určíme z výsledku 

trigonometrického měření výšek. Z uvedeného vyplývá, že pro každý 

tachymetrický bod musíme měřit jeho vzdálenost s´ (obecně šikmou) od 

stanoviska, vodorovný úhel ω mezi tímto směrem a určitým známým směrem  a 

výškový úhel β. [3] 

5.3.2 Trigonometrické určení převýšení 

Je to metoda výškového měření, při kterém určujeme převýšení mezi 

dvěma body. Strojem, který stojí na jednom bodě A, určujeme výškový úhel β 

nebo zenitovou vzdálenost z na signál postavený na druhém bodě B. Záměrná 

přímka, horizont teodolitu a svislice signálu vytvářejí pravoúhlý trojúhelník, ve 

kterém za předpokladu, že známe vodorovnou vzdálenost s nebo šikmou 

vzdálenost s´ mezi body A B, počítáme svislou odvěsnu h Vzdálenost h je 

převýšení horizontu přístroje a signálu. [3] Z této hodnoty a naměřených výšek 

přístroje i a signálu t vypočteme převýšení ΔHAB podle vzorce: 

ΔHAB = VA + h + i – t 

kde 

h = s * tgβ = s´ * sinβ = s´ * cosZ 
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Obrázek 4 – Trigonometrické měření převýšení 

 

Při určení převýšení je potřeba zavést opravy ze zakřivení Země a z vlivu refrakce. 

(Vzorce platí pro záměry do měřené délky 300m). 
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Kde 

s   měřená délka  

K koeficient refrakce. Tato hodnota není stálá a je závislá na mnoha 

faktorech. Pro naše území se používá hodnota K=0,13 

R je poloměr referenční Gaussovy koule (6 380 703,6105 m) 
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Budeme-li při výpočtech uvažovat opravu ze zakřivení země a opravu 

z refrakce bude mít vzorec pro výpočet převýšení tvar: 

BABABArBA vv
R

k
stgsvvOhV 




*2

)1(
** 2

,,    [3] 

5.3.3 Polní náčrt 

Polní náčrt se vyhotovuje při měření od ruky. Kromě zřetelných 

polohopisných údajů obsahuje i výstižný náčrt výškopisu terénu.  Při měření 

výškopisu se do měřického náčrtu zaznamenávají čísla bodů a současně se 

zakresluje kostra terénu, jako spádnice a charakteristický průběh vrstevnic (Obr. 

č.5) Podle záznamu v polním náčrtu se vykoná konstrukce polohopisu a řešení 

výškopisu. [3] 

 

Obrázek 5 – polní náčrt 
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6 Polohopisný a výškopisný plán 

Polohopisný a výškopisný plán se zhotovuje na základě naměřených 

hodnot a polního náčrtu. Měřítko plánu volíme podle účelu jeho použití (obvykle 

1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250). Vyhotovení plánu má následující etapy: 

 vynesení pevných bodů (stanovisek) a podrobných bodů 

 vyneseni polohopisu a výškopisu (vrstevnic) 

 úpravy plánu 

Pevné body předmětného území, které jsou obvykle vyjádřeny pravoúhlými 

souřadnicemi. U těchto bodů se kromě názvu uvede i jejich nadmořská výška. 

Podrobné body se vynášejí na základě vodorovných vzdáleností 

s orientačních úhlů ω (polárních souřadnic) z příslušných stanovisek.  

Polohopis předmětného území dostaneme spojením příslušných bodů, 

které zobrazují půdorysné lomové body objektů, přičemž využijeme zákres 

v polním náčrtu. [3] 

6.1 Způsoby znázornění terénních ploch 

Pro znázornění třetího rozměru v mapě se používá řady způsobů – kóta, 

šrafa, vrstevnice, stínování, tónování, barevná stupnice, kombinace předchozích 

způsobů, aj. [1] 

6.2 Vrstevnice 

Svislé průměty průsečnic terénního reliéfu s vodorovnými rovinami, které 

mají pravidelný rozestup od nulové nadmořské výšky se nazývají vrstevnice. Jsou 

to tedy čáry, které spojují body o stejné nadmořské výšce a tato výška je zpravidla 

vhodným násobkem metru. 

Rozestup mezi vodorovnými rovinami se nazývá interval. Pro jeho volbu se 

klade požadavek, aby minimální rozestup na mapě byl 0,2 – 0,3mm, aby bylo 

možno vrstevnice vykreslit nebo vyrýt v celém průběhu a nedošlo k jejich splynutí. 
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Pro každou mapu se stanoví nejprve tzv. základní interval vrstevnic. U nás se 

zavedl základní interval takto: 

 Pro měř. 1 :  5 000 a větší  i = 1m 

 Pro měř. 1 : 10 000 a menší i = M/5 000 

V plochém terénu nebo u vrcholových tvarů bývá základní interval pro 

přesnější vyjádření terénního tvaru příliš velký. Používají se tzv. doplňující 

vrstevnice, které se vykreslí v polovičním nebo čtvrtinovém intervalu. 

Pro zvýšení čitelnosti mapy a usnadnění orientace vrstevnice, které se 

vykreslí v celém svém průběhu silnější (tlustší) čarou. Obvykle se pro zdůrazněné 

vrstevnice volí pětinásobek základního intervalu. Z důvodu, že terén je rovinatý, 

byl v této práci použit čtvrtinový interval doplňujících vrstevnic. Jelikož se nejedná 

o velkou plochu, je pro přehlednost zdůrazněna každá zákalní vrstevnice. [1] 

6.3 Kótování vrstevnic  

Usnadňuje určení výšek vrstevnic na mapě: Kóty se umisťují rozptýleně po 

celé ploše mapy do přerušených vrstevnic tak, aby číslice byly vždy orientovány 

hlavou proti svahu (viz. Obrázek č. 6). Kótuji se zpravidla zesílené vrstevnice. [1] 

 

Obrázek 6 – kótování vrstevnic 
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6. 4 Výpočetní a zobrazovací práce 

Nadmořské výšky podrobných bodů výškopisu se vypočtou na počítači 

v případě automatizovaného zpracování mapy. Při ručním zpracování se výšky 

podrobných bodů vypočtou obvyklými způsoby přímo v zápisníku naměřených 

údajů. 

Podrobné body při tachymetrickém měření se zobrazí z pravoúhlých nebo, 

jak již bylo výše uvedeno, z polárních souřadnic. K zobrazeným bodům se připíše 

nadmořská výška tak, že vlevo od bodu, který tvoří desetinnou tečku, se napíší 

celé metry, vpravo desetiny nebo setiny metru. 

Terénní reliéf se zobrazuje vrstevnicemi, výškovými kótami a technickými 

šrafami. Pro řešení vrstevnicového obrazu se používá lineární nebo morfologická 

interpolace – podle toho, jaký je průběh spádu topografické plochy mezi dvěma 

zaměřenými body. Konstrukce vrstevnic se podle možností ověřuje pohledovou 

revizí v terénu. [1] 
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7 Geodetické práce v průběhu výstavby 

Při vlastní výstavbě objektů se stavební práce rozdělují na několik fází. 

Zemní práce (výkop a dorovnání pláně), spodní stavba (základy), hrubá stavba 

(zdění, betonáž nebo montáž z prefabrikátů), dokončovací práce. Geodetické 

práce v průběhu výstavby zahrnují vytyčování, ověřování a kontrolní měření, 

popřípadě měření posunů a přetvoření stavebních objektů. [4] 

7.1 Vytyčovací výkresy a jejich náležitosti 

Vytyčovací výkres musí být součástí každého prováděcího projektu. 

Vyhotovuje se na základě projektantem navržené situace, požadovaných 

přesností a navržené vytyčovací sítě s vypočtenými vytyčovacími prvky. 

Vytyčovací výkres je určen pro zobrazení vytyčovaného objektu nebo jeho 

části, v němž jsou uvedeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků, umožňující 

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

s předepsanou přesností.  

Vytyčovací výkresy jsou tvořeny tak, aby vytyčovací prvky (úhly, délky, 

popř. souřadnice) a kóty byly vztaženy k pevným bodům vytyčovací sítě (které 

jsou v terénu stabilizovány) nebo k jejich spojnici a jednoznačně určovaly polohu 

všech objektů. 

Vytyčovací výkresy mají zobrazovat nejjednodušší způsob určení 

charakteristických bodů stavby vzhledem k vytyčovací síti. Vytyčovací výkres má 

obsahovat všechny prvky potřebné k vytyčení aniž je nutné překreslovat některé 

data z jiných výkresů. Vytyčovací prvky mají být určeny jednoznačně a poskytovat 

možnost kontroly. 

Vytyčovací výkres musí být v souladu s § 75 stavebního zákona ověřen 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). [4] 

7.1.1 Základní obsah a náležitosti vytyčovacího výkresu: 

 zákres vytyčovaných objektů s vyznačením bodů definujících jejich 

prostorovou polohu 
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 zákres bodů primárního systému (geodetické vytyčovací sítě) stavby 

definující souřadnicový a výškový systém stavby a budou použity pro 

vytyčení prostorové polohy objektů s uvedením jejich souřadnic a výšek 

v souřadnicovém systému projektové dokumentace. (anebo dosavadní 

stávající situační objekty a výškové pevné body s jejich označením, je-li na 

ně vázáno vytyčení nebo je-li jejich zákres potřebný s jiných důvodů). 

 vytyčovací prvky vázané na primární systém (geodetickou vytyčovací síť) 

stavby nebo výjimečně na pevné situační body stávajících objektů 

definujících daný vytyčovací systém. 

 základní rozměry vytyčovaného stavebního objektu 

 popisové pole 

 specifikace přesnosti vytyčení 

 orientace k severu 

 ověření § 13, písm. C) zákona č. 200/1994 Sb. [4] 

7.2 Vytyčování staveb 

Vytyčování stavebních objektů se dělí dle [4] na dvě na sebe navazující 

fáze: 

 Vytyčení sekundárního systému (prostorové polohy) objektu 

 Podrobné vytyčeni 

Vytýčení sekundárního systému stavebního objektu má zajistit správné 

polohové a výškové umístění objektu vůči primárnímu systému stavby v souladu 

s projektem. Jedná se o vytýčení a stabilizaci charakteristických bodů půdorysu 

objektu a hlavních výškových bodů podle vytyčovacího výkresu. Je to obvykle 

jednorázový měřický úkon.  

Podrobné vytýčení zahrnuje vytyčení všech dalších bodů půdorysu a 

výškových úrovní objektu potřebných k realizaci. Tato fáze se často vícekrát 

opakuje a její metodika do značné míry závisí na použité stavební technologii a 

dalších parametrech. Proto je účelné výsledky podrobného vytyčení zajišťovat 
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dočasnou stabilizací (stavební lavičky, zajišťovací body v prodloužení přímek 

půdorysné osnovy objektu apod.) [4] 

 7.3 Zděná výstavba: 

Zděné budovy nedosahují větších výšek a jejich základy bývají poměrně 

jednoduché. Geodetické práce při budování zděných objektů zahrnují obvykle 

pouze vytyčení základové konstrukce a vytyčení os nosných stěn. Měření pro 

zajištění svislosti a vodorovnosti konstrukcí spolu s výškovým rozměřováním již 

bývá záležitostí pracovníků stavby. 

Podrobné vytýčení základové konstrukce a os nosných stěn se na stavbě 

zajistí nejčastěji pomocí tzv. laviček. Jsou to vodorovné dřevěné desky se 

zatlučenými hřeby v prodloužení přímek půdorysné osnovy. Horní hrana 

stavebních laviček má obvykle výšku odsazenou od základní výškové úrovně 

objektu ( ±0,000) o zaokrouhlenou hodnotu (např. +1m) [4] 

 

Obrázek 7 – Stavební zjišťovací lavičky 
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7.4 Vytyčovací metody 

Metod, které se používají na vytyčování bodů je několik. Na volbu 

vytyčovací metody má vliv několik faktorů, ze kterých jsou nejdůležitější: 

požadovaná přesnost vytyčení, podmínky vyplývající z prostředí (terén, zástavba, 

zařízení staveniště, atd.), stavební a technologický postup, přístrojové vybavení, 

charakter vytyčovacích prvků a jiné zpravidla místní faktory. Rozhodujícím 

podkladem pro volbu metody vytyčování je vytyčovací odchylka a přístrojové 

vybavení vytyčovatele. 

Základní metody vytyčování: 

 • polární metoda 

 • ortogonální metoda 

 • protínání vpřed 

 • protínání z délek 

 • průsečíková metoda 

 • metoda GNSS 

Nejpoužívanější metodou pro vytyčování je polární metoda. Vyžaduje 

předběžný výpočet vytyčovacích prvků. Poloha vytyčovaného bodu se získá 

vytyčením délky ve stanoveném směru. Tento rozměr se vytyčuje odměřením úhlů 

od směru daného spojnicí dvou výchozích bodů. [5] Metoda je výhodná na území, 

kde nejsou překážky ve vytyčovacích směrech. 

Kde:  

A,B – výchozí body, P- vytyčovaný bod, s- vytyčovaná polární vzdálenost, α0 – 

orientační směrník, Sa,b – délka spojnice výchozích bodů, ω vytyčovaný úhel. 

Výchozí data: souřadnice výchozích bodů xa, xb, ya, yb 

- souřadnice vytyčovaného bodu x, y 

- vytyčovací prvky s, ω 
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Obrázek 8 – polární metoda 

 

Ortogonální metoda nevyžaduje zvláštní programové vybavení. Výhodou je 

snadný výpočet vytyčovacích prvků. Poloha vytyčovaného bodu se získá 

vytyčením dvou délek (délky staničení a délky kolmice), které jsou na sebe kolmé. 

Délka staničení je vytyčována ve směru spojnice výchozích bodů, délka kolmice 

směřuje vlevo nebo vpravo od této spojnice. [5] 

 Protínání vpřed je metoda velmi přesná. Výhodou je vyloučení délkového 

měření, vyžaduje však přehledný terén. Protínání z délek se používá výjimečně. 

Průsečíková metoda je velmi přesná a využívá se při opakovaných vytyčeních. 

Technologie GNSS je použitelná v otevřeném prostoru, však při pokračující 

výstavbě staveb může dojít k zastínění signálů z družic. 

7.5 Kontrola vytyčení 

Každé vytyčení musí být kontrolováno. Kontrola je součástí vytyčení a 

může být dle ČSN 73 0420-1 provedena různými způsoby: 

a) použitím geometrických prvků (kontrolních oměrných měr), 

b) opakovaným vytyčením stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami 

(v praxi běžně využívaná), 

c) opakovaným vytyčením jiným postupem s obdobnou přesností. 

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

u důležitých vytyčovacích prvků. [6] 
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8 Geodetické práce při zaměření podkladu 
pro projekt 

8.1 Zadání díla 

Zadavatelem zakázky na geodetické práce byli manželé Kočí 

prostřednictvím projektanta Ing. D. Boucného  - Ateliér Projekt 

Požadavkem projektanta bylo dodání podkladů pro vytvoření projektové 

dokumentace rodinného domu ve formě výškopisného plánu na podkladě 

katastrální mapy. Projektant netrval na tom, aby zaměření pro projekt bylo 

vyhotoveno ve výškovém systému Bpv. 

8.2 Přípravné práce před měřením 

Cílem této etapy je zejména získání a nashromáždění podkladů potřebných 

pro zaměření pro projekt a následné vytýčení stavby. V prvé řadě je důležité získat 

informace o katastrálním území, ve kterém bude prováděno zaměření pro projekt 

a následné vytyčení stavby a to především informace o tom, jaká je v zájmovém 

území vedena forma katastrální mapy. 

Při řešení přípravných prací bylo zjištěno, že v k.ú. Hošťalkovice je vedena 

digitální katastrální mapa (DKM), vzniklá převedením číselného vyjádření ZMVM 

do digitální podoby. Souřadnice jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů 

jsou již vedeny v S-JTSK. Body jsou charakterizovány kódem kvality 3 a jejich 

střední souřadnicová chyba mxy = 0,14 m. Tyto body lze využít k podrobnému 

měření. 

Dalším důležitým krokem je zjistit, zda se v blízkosti zájmové lokality nenachází 

body geometrického základu pro měření. V blízkosti zájmové lokality byl dostupný 

bod PPBP, který bylo možno v terénu pro tuto konkrétní zeměměřickou činnost 

využít. Jednalo se o bod č. 704. 

8.3 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je samozřejmou činností. Pokud je řádně provedena, 

má geodet lepší přehled, mohou se naskytnout efektivnější varianty úlohy, které 

mohou měřiči ušetřit mnoho práce i času s měřickými činnostní a zpracováním. 
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Před samotným měřením bylo zapotřebí provést důležité činnosti spojené 

s rekognoskaci terénu. Patří zde hlavně prozkoumaní a seznámení se s terénem 

v oblasti měření, porovnat skutečný stav se stavem evidovaným v katastru 

nemovitostí, nalézt a zjistit, zda body polohového bodového pole pro připojovací 

měření nejsou poškozené nebo zničené a ověřit, zda bude možno provést 

připojovací měření dle původní úvahy. 

V terénu byl nalezen trvale stabilizovaný lomový bod označený plastovým 

znakem, evidovaný v katastru nemovitostí s kódem kvality 3, který byl použit také 

jako stanovisko pro samotné měření, s naším označením č. 4001 (v DKM jako 

799-6). Při rekognoskaci terénu se nepodařilo nalézt blízký PPBP č. 704, proto na 

místě samém bylo zvoleno, že orientace budou provedeny na 3 jednoznačně 

identifikovatelné podrobné body s kódem kvality 3. Byl zvolen místní výškový 

systém s výškou bodu č. 4001 = 200m. 

 

Obrázek 9 – ortofotomapa předmětného území 
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8.4 Použité přístroje a pomůcky 

 Totální stanice Topcon GPT 7000 

 Stativ 

 Odrazný optický hranol 

 Ocelové pásmo  

 

 

Obrázek 10 – Totální stanice Topcon GPT 7000 

 

8.4.1 Totální stanice Topcon GPT-7000 a Technické parametry řady 
GTS-7000/720 

Dalekohled 

 zvětšení 30x 

 zorné pole 1°30´ 

 min. zaostření 1.3m 

 osvětlení nitkového kříže: Ano 

Měření délek (hranol) 

 mínihranol: 1000m 
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 1 hranol: 3000m 

 3 hranoly: 4000m 

 přesnost ±(3mm+2ppm) 

Měření úhlů 

 přesnost: 1´´ (0.3mgon) 

 Minim. Čtení: 0,5´´ (0.1mgon)  

[11] 

8.5 Polní náčrt 

Při měření byl vyhotoven společný polní náčrt pro body polohopisu i výškopisu. 

Údaje v měřickém náčrtu sloužily ke grafickému zpracování polohopisu a řešení 

výškopisu. Polní náčrt je podrobněji popsán v kapitole č. 5.3.3. Polní náčrt je 

přílohou č.1. 

8.6 Měřický zápisník 

Protože je přístroj Topcon GPT 7000 vybaven vlastní pamětí pro naměřená data, 

nebylo nutné zapisovat data ručně do zápisníku. Data byly po měření převedeny 

pro další zpracování do počítače. 

8.7 Podrobné měření polohopisu a výškopisu 

K zaměření podrobných bodů byla použita metoda tachymetrie. Podrobné 

polohové měření bylo vykonáno v souřadnicovém systému S-JTSK, výškové 

měření v místním výškovém systému. Měření bylo provedeno totální stanicí 

Topcon GPT 7000. 

Výchozím bodem bylo stanoviště 4001 stabilizováno plastovým mezníkem. Po 

zcentrovaní a urovnání přístroje byla změřena výška stroje a nastavila se výška 

cíle. Dále se nastavily atmosférické korekce (teplota a tlak). Všechny údaje musí 

být do stroje zadány před samotným měřením. Když se během měření mění výška 

cíle, nesmí se zapomenout v paměti stroje změnit tato hodnota. Po provedení 

orientací na jednoznačně identifikovatelné podrobné body třídy kvality 3. 1002 

(v DKM jako 690-2), 1003 (v DKM jako 562-157), 1004 (v DKM jako 626-11) bylo 
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zahájeno měření podrobných bodů podle charakteru terénu a požadované 

přesnosti pro projekt., která byla určena třídou přesností 3. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 5 je tahle přesnost charakterizována střední souřadnicovou chybou 

polohového určení podrobných bodů a je dána hodnotou 0,14m. Přesnost měření 

výšky je charakterizována základní střední výškovou chybou, která má pro tuhle 

přesnost hodnotu 0,12m. 

Jelikož požadavkem bylo, aby byl výsledný plán vyhotoven na podkladě 

katastrální mapy, byly zaměřeny pouze přilehlé prvky polohopisu k pozemku p.č. 

292/11. Jednalo se o přilehlá oplocení, opěrnou zídku v jihozápadní části pozemku 

p.č. 292/11 a přilehlá stěna severní budovy. Podrobné body potřebné pro 

vytvoření výškopisu byly voleny v cca 7metrových intervalech. Dále byla 

polohopisně i výškopisně zaměřena blízká kanalizační šachta pro budoucí 

napojení. Kanalizační šachta byla výškově zaměřena na dně i na povrchu.  
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9 Zpracováni dat zaměření pro projekt  

9.1 Výpočetní práce v programu Groma 

Po vykonaní měřických prací následovalo zpracování výsledků měření. Ke 

zpracováni naměřených hodnot posloužil program Groma. 

GROMA (geodetický software v prostředí MS Windows) Program je určen 

ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. 

Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Umí 

zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými 

výpočty 

9.1.1 Postup 

Spustíme si program Groma, ve kterém jsem si otevřeme hodnoty získané 

při měření. 

Červenou barvou je označeno stanovisko, ze kterého bylo provedeno 

měření. Tučným černým písmem jsou označeny body, které posloužily jako 

orientace. Tenkým černým písmem jsou označeny měřené podrobné body 

polohopisu. 

Hodnoty z měření setřídíme v následujícím pořadí 

 Setřídit stanoviska (v tomto případě se jedna pouze o jedno stanovisko 

4001) 

 Setřídit podle čísel od nejnižšího po nejvyšší) 

 Setřídit tak, aby orientace byly uvedeny na začátku seznamu. 
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Obrázek 11 – Setříděné naměřené hodnoty v programu Groma 

 

Program GROMA umožňuje kompletní zpracování zápisníku měřených 

hodnot. Po vyvolání příkazu Měření ->Zpracování zápisníku se zobrazí dialogové 

okno, v němž můžeme nastavit, které úpravy zápisníku požadujeme. 

Redukce směrů: Při redukci směrů program upraví všechny směry na stanovisku 

tak, aby byl směr na první orientaci (první položka v seznamu měření) nulový, tj. 

od všech směrů odečte směr měřený na první orientaci. 

Vlastní zpracování zápisníku spustíme stisknutím tlačítka (Opravit). 

Program provede postupně všechny úpravy, které jsme si zvolili. Informace o 

všech změnách v seznamu měření jsou uloženy v protokolu. Příloha č. 2 
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Obrázek 12 – zpracování zápisníku 

 

Poté byl vyvolán příkaz výpočty ->polární metoda dávkou. Tato úloha 

zpracovává dávkově celý seznam naměřených hodnot nebo jeho část. Umí 

vypočítat souřadnice bodů polární metodou, metodou volného stanoviska a 

protínáním ze směrů. 

Před zahájením výpočtu musíte provést některá přípravná nastavení: 

 Otevřeme soubor se seznamem měření. 

 Otevřeme seznam souřadnic, v němž jsou body nutné pro výpočet (body 

bodového pole, orientace, apod). 

 Zajistíme, aby program GROMA při výpočtu mohl souřadnice z tohoto 

souboru nalézt. 

 Zvolíme vstupní a výstupní soubor pro výpočet (viz níže). 

Soubory: V této části dialogového okna se nastaví, ze kterého otevřeného 

souboru mají být čtena naměřená data, a do kterého souboru mají být ukládány 

vypočtené souřadnice.  

Celkový stav výpočtu: V této části okna program podává informace o tom, 

kolik stanovisek a podrobných bodů již bylo vypočteno, a kolik nepoužitých 

položek v seznamu naměřených hodnot ještě zbývá.  



Jakub Dvorský: Zaměření pro projekt a vytyčení stavby 

2012 31 

Při dávkovém výpočtu program počítá polární metodu, volné stanovisko (i 

protínání zpět) a protínání ze směrů. Všechny tyto úlohy počítá program i výškově, 

má-li k tomu všechny nezbytné údaje v seznamech (výška stanoviska, výška 

stroje, převýšení nebo zenitový úhel a výška cíle). 

Před provedením výpočtu je proveden test dle předpisu katastru 

nemovitosti. Skutečná hodnota musí být menší než mezní odchylka. 

  

 

Obrázek 13 – Polární metoda dávkou  - navolení orientací 

 

Po výpočtu polární metody dávkou je k dispozici protokol se všemi údaji o 

výpočtu. Příloha č.3. 

Seznam souřadnic lze uložit ve formátu textového seznamu souřadnic pro 

grafický systém KOKEŠ (soubor .stx). Program automaticky vytvoří i potřebnou 

hlavičku s pořadím souřadnic, přesností zobrazení, redukcemi, atd. Příloha č. 4 

Program Groma byl před programem Kokeš pro výpočetní práce 

upřednostněn především pro efektivnější řešení výpočetních činností. Grafické 

zpracování bylo řešeno za pomoci programu Kokeš a to hlavně pro bezplatnou 

dostupnost tohoto programového vybavení pro studenty. 
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9.2 Práce v grafickém programu Kokeš 

Systém KOKEŠ v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických 

dat uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a 

geodetických údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Dále obsahuje 

moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další. 

Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a 

údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další 

nadstavby. 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem, což 

umožňuje doplnění jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny 

operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních 

úřadů. [10] 

9.2.1 Postup při načítání seznamu souřadnic 

Po spuštění programu Kokeš se musí nejprve nadefinovat výkres 

(soubor.vyk) a seznam souřadnic (soubor.ss). Obr. č.14. 

 

 

Obrázek 14 – počáteční nastavení (soubor.vyk), (soubor.ss) 

Po dokončení nadefinování (soubor.vyk), (soubor.ss) a následném uložení. 

Je načten seznam souřadnic ve formátu textového seznamu souřadnic pro 
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grafický systém Kokeš (soubor.stx), který byl získán na základě výše uvedených 

výpočtů v programu Groma v. 9.1. 

Po načtení seznamu souřadnic máme na pracovní ploše programu Kokeš 

síť vypočtených bodů. Každý bod má známou X, Y i Z souřadnici. Může se tedy 

začít pracovat na grafické části programu.  

Vyvoláním příkazu Výkres ->Popis ss do textu definuji popis bodů seznamu 

souřadnic tak, aby byla viditelná Z-tová souřadnice přímo na pracovní ploše. Nyní 

je vše připraveno pro provedení interpolace vrstevnic. 

9.2.2 Postup interpolace a tvorba vrstevnic v programu Kokeš 

Interpolace vrstevnic je zahájena otevřením příkazu Výpočty ->další 

konstrukční->interpolace vrstevnic. Byl nastaven krok vrstevnic a jelikož se jedná o 

poměrně rovinatý terén, byl interval vrstevnic nastaven na 0,25m. Po zadání 2 

daných bodů se mezi těmito body vypočte poloha bodů, jejichž výšky mají 

zadanou okrouhlou hodnotu (tj. body leží na vrstevnicích o určitém intervalu, 

v tomto případě 0,25m). Vypočtené body se vyznačí v grafické ploše a případně 

se uloží do seznamu souřadnic. Zároveň se vypíší na konzolu. Krok vrstevnice je 

možné kdykoliv během práce funkce měnit. Při spuštění funkce se automaticky 

nastaví naposled použitý krok vrstevnice. Je-li funkce spuštěna poprvé, je 

nastaven krok vrstevnice na hodnotu 1 m. 

 
 Obrázek 15 – Interpolace vrstevnic v programu Kokeš 
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Po dokončené interpolaci přijde na řadu tvorba vrstevnic. Vrstevnice jsou 

vykresleny pomocí tvorby línie. Jedná se o spojnici všech vyinterpolovaných bodů 

o stejné nadmořské výšce. V předmětném zpracování výškopisu se nalézá místo, 

ve kterém je mezi vrstevnicemi malý interval. Toto místo nahradíme svahovou 

šrafou. Hlavní vrstevnice jsou kresleny hnědou plnou čarou a doplňující vrstevnice 

jsou vykresleny čarou čárkovanou. Na závěr byly hlavní vrstevnice okótovány. 

9.2.3 Polohopis 

Po dokončení výškopisné části plánu byly vykresleny zaměřené prvky 

polohopisu. Jednalo se o přilehlá oplocení, kanalizační šachtu, opěrnou zídku 

v jihozápadní části pozemku p.č. 292/11 a přilehlé stěny budov.  

9.2.4 Import katastrální mapy (VFK) 

Poté byl pro podklad zaměřeného a vypracovaného polohopisu a výškopisu 

naimportován do Kokeše výměnný formát katastru nemovitostí (VFK) 

předmětného území. Tento formát obsahuje grafické informace zahrnující digitální 

katastrální mapu. Zdrojový soubor (*.vfk) byl za pomoci funkce Import výměnného 

formátu katastru nemovitostí importován do souboru (x.vyk).  

 

 

Obrázek 16 – Funkce Import výměnného formátu katastru nemovitostí 
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Obrázek 17 – importovaná digitální katastrální mapa v programu Kokeš 

 

9.2.5 Polohopisný a výškopisný plán 

Po importování souboru (*.vfk) k již vypracovanému polohopisu a výškopisu 

v grafickém programu Kokeš byly provedeny konečné úpravy. Především se 

provedlo ořezání katastrální mapy, tak aby zůstalo zachováno jenom dotčené 

území a jeho nejbližší okolí. U polohopisu i výškopisu byly nastaveny barvy vrstev 

a byl vyhotoven popis grafického obrazu. Výsledkem byl polohopisný a výškopisný 

plán jenž je přílohou č. 5. 
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10 Vytyčování a Vytyčovací výkres 

10.1 Vytyčovací výkres 

Grafická část vytyčovacího výkresu byla vytvořena na základě projektové 

dokumentace rodinného domu v programu Kokeš. Předmět vytyčení byl 

v předloženém projektu vztažen k hranici pozemku. Hranice pozemku byla 

zvolena jako vytyčovací přímka. Vytyčovací přímky se s  výhodou můžou využít u 

jednoduchých staveb. vytyčovací přímka je v tomto případě spojnicí dvou 

jednoznačně identifikovatelných lomových bodů pozemku. Jeden z bodů nám již 

ve fázi zaměření pro projekt posloužil jako stanovisko, a v terénu byl stabilizován 

plastovým mezníkem. Od této vytyčovací přímky byly následně v programu Kokeš, 

na základě situace z projektové dokumentace (příloha č. 6 a č.7), za pomoci 

ortogonální metody, vyneseny všechny podrobné body budoucího objektu. 

Podrobné body objektu byly spojeny linií, výkres byl opatřen kótami a popisem.  

Za pomoci programu Kokeš byly vypočteny vytyčovací prvky (příloha č. 8). 

Vytyčovacími prvky byly polární souřadnice úhel a délka. Souřadnice podrobných 

bodů a vytyčovací prvky jsou součástí vytyčovacího výkresu. 

 

Ve vytyčovacím výkresu pro vytyčení stavebního objektu (viz příloha č.9) je 

zobrazeno: 

 vytyčovaný stavební objekt tlustou černou čarou 

 délkové kóty, kterými jsou jednoznačně znázorněny rozměry objektu a jeho 

poloha vůči sousedním parcelám 

 body vytyčovací přímky a vytyčovací přímka 

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

pozemku 

 seznam souřadnic vytyčovaných bodů v S-JTSK a vytyčovací prvky 

 popisové pole 

 severka 
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10.2 Vytyčování 

10.2.1 Rekognoskace terénu 

S terénem jsme byli již seznámeni v době měření výškopisu a stavební 

práce nebyly v tomto čase ještě započaty, nebyla proto potřeba vykonat novou 

obhlídku terénu. Při příjezdu na místo bylo pouze zkontrolováno, zda body 

vytyčovací přímky jsou v pořádku a nebyly od poslední návštěvy lokality 

poškozeny. Jeden z bodů je v terénu stabilizován plastovým mezníkem a druhý 

bod vytyčovací přímky je v terénu stabilizován ocelovou trubkou. 

10.2.2 Použité přístroje a pomůcky 

Byly použity stejné pomůcky, se kterými bylo provedeno polohopisné a 

výškopisné měření (zaměření pro projekt). Pomůcky jsou uvedeny v kapitole 8.4 

10.2.3 Vytyčovací síť 

Jelikož se jedná o jednoduchý typ stavby, byla pro vytyčení zvolena 

vytyčovací přímka. Body vytyčovací přímky jsou jednoznačně identifikovatelné 

podrobné body kódu kvality 3. Spojnice těchto bodů tvoří v DKM hranici pozemku. 

Bod označený ve vytyčovacím výkresu jako 4001 je v DKM označen jako bod 799-

6 a má souřadnice y = 475529,20m x = 1100011,18m a bod označený ve 

vytyčovacím výkresu jako 4002 je v DKM označen jako bod 799-8 a má 

souřadnice y=475553,04m x=1100021,74m. Bod 4001 je v terénu stabilizován 

plastovým mezníkem a bod 4002 je v terénu stabilizován ocelovou trubkou Pro 

kontrolu byla ze souřadnicových rozdílů vypočtená délka mezi těmito body, a 

v terénu byla tato délka zkontrolována pásmem. 

10.2.4 Vytyčovací práce 

Na základě objednávky byly veškeré vytyčovací práce, včetně vytyčení 

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

objektu bylo řešeno posléze stavební firmou. 

Jako stanovisko byl zvolen bod 4001, který jsme použili také v předešlém 

měření. Po zcentrovaní a urovnání přístroje byla změřena výška stroje a nastavila 

se výška cíle. Dále se nastavily atmosférické korekce (teplota a tlak). Vytyčování 

probíhalo převedením polární metody ze stanoviska 4001 s orientaci na bod 4002. 
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Předmětem vytyčování byly body označené a zakreslené ve vytyčovacím 

výkrese. Vytyčené body stavby jsme signalizovali trasírkou s odrazným hranolem. 

Vytyčené body stavby jsme stabilizovali ocelovou trubkou a označili je barevným 

sprejem. Body byly zajištěny stavebními lavičkami. Lavičky byly v terénu odsazeny 

tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení během realizace stavby. Na lavičku 

byly pro přesné zpětné určení polohy vytyčených bodů umístěny hřebíky. Výška 

laviček byla zvolena +0.5m podle projektu k realizaci stavby. Po vytyčení bodů 

bylo provedeno jejich kontrolní zaměření, a pásmem byly kontrolně změřeny 

všechny strany nově zaměřeného objektu. Byl také vyhotoven protokol o vytýčení 

který je uveden v příloze č. 10 

 

Obrázek 18 – Stavební zjišťovací lavička 

 

 

Obrázek 19 – hřebík umístěný na lavičce pro zpětné přesné určení vytýčených bodů 
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11 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem řešil postup v zeměměřických činnostech, 

které jsou zapotřebí provést před samotnou realizací stavby. Jednalo se 

o zaměření pro projekt a následné vytyčení stavby. Seznámil jsem se 

s přípravnými pracemi před vlastním vytyčením, vyhledáním vhodných 

geodetických podkladů, problematikou měření polohopisu a výškopisu 

a problematikou vytyčování. 

Při práci bylo použito moderní měřické a programové vybavení, které 

značně usnadnilo práci při měření, výpočtech i vytyčování, a také pomohlo 

zpřesnit výsledky práce. 

Měření a vytyčení bylo vykonáno v 3. třídě přesnosti, která byla splněna. 

Praktickým výsledkem geodetické služby je založená stavba 

o projektovaných geometrických parametrech a správně umístěná do pozemků 

investora. Dokumentace vytyčení stavby slouží investorovi jako doklad 

o provedené geodetické službě pro účel budoucího stavebního řízení 

Při zpracování teoretického rozboru problematiky jsem vycházel především 

ze skript geodézie, inženýrské geodézie a mapování. Potýkal jsem se s otázkou 

vhodného rozsahu dané problematiky. Při praktickém vyhotovení jsem se 

s většími potíži nepotýkal. 
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