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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je prezentovat problematiku vyhotovení účelové mapy lokality 

Hvězdy v Malé Morávce pro potřeby budoucích projekčních prací, která v praxi často 

nekončí jedním cíleným úkonem, ale je provázena navazujícími činnostmi, které původní 

záměr doplňují nebo dále rozvíjí. V předmětné lokalitě byly vytyčeny a následně zaměřeny 

podzemní průběhy inţenýrských sítí za účelem legalizace uţívání. Důleţitou součastí prací 

je vytyčení hranice parcel odsouhlasenou vlastníky a geometrický plán pro vyznačení 

skutečného provedení staveb. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Účelová mapa, Malá Morávka- Hvězda, skutečné provedení stavby, vytyčení hranice 

parcel, geometrický plán. 

  

  

 

ABSTRACT 

 A main purpose of this bachelor thesis is presentation of problem about evaluation of 

thematic map of the location Hvězda in Malá Morávka for following needs of project 

work. Evaluation of thematic map often doesn’t end with one purposed action, but it is 

connected with following actions, that can complete or develop an original purpose. 

Underground courses of engineering networks in area site were staked and after that they 

were also surveyed. A purpose of staking and surveying is legalization of usage. Important 

part of work is staking of parcel’s boundaries that has to be agreed by owners. Geometric 

plan for marking of real execution of constructions is also important part of work. 

 

 

KEYWORDS 

Thematic map, Malá Morávka – Hvězda, real execution of construction, staking of parcel’s 

boundaries, geometric plan 
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1. Úvod 

 

 Cílem předmětné bakalářské práce „Účelová mapa v Malé Morávce“ vzešlo z 

poţadavku nového majitele motorestu „Na Hvězdě“ v rámci budoucí rekonstrukce objektu 

na maximální vyuţití okolních prostor a v neposlední řadě také zmapování stávajícího 

stavu objektu v návaznosti na okolí a tím zhotovení kvalitních podkladů pro prvotní fázi 

projektových činností. 

 I kdyţ dle §125 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. je „vlastník povinen uchovávat po 

celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení 

podle vydaných povolení, případně ji pořídit a při změně vlastnictví ke stavbě odevzdat 

novému vlastníkovi stavby“[6], realita je úplně jiná a tak je nový vlastník postaven před 

skutečnost nechat si předmětné dokumenty vyhotovit jako první krok svých budoucích 

investičních záměrů. Často se stává, ţe koupí nové nemovitosti a následným zhotovením 

skutečného provedení vyvstanou nové skutečnosti, které nutí nového majitele řešit 

podmíněné majetkové záleţitosti. To se bohuţel potvrdilo i předmětným zaměřením. 

 Pro dokončenou stavbu nebo část stavby schopné samostatného uţívání, bude po 

oznámení uţívání stavebnímu úřadu nebo kolaudačním souhlasu kromě předloţení 

zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy nově dle tzv.“Novely stavebního 

zákona“ ještě navíc poţadován doklad od obce „Pokud se stavba nachází na území obce, 

která vede technickou mapu obce [10] a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou 

vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly 

ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce“.[7] 

 My jsme však na počátku investičního záměru nového majitele objektu, proto se 

budeme zabývat přípravou podkladů pro projektové činnosti v rozsahu dle poţadavku 

investora. Rozhodně nám můţou být nápomocny i vyhlášky č.499/2006 Sb. a č.503/2006 

Sb., které popisují rozsah projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, kde 

jsou popsány poţadavky na výkresovou dokumentaci, v tomto případě týkající se části 

D.Výkresová dokumentace: 

a)  přehledná  situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových  delších  

než  1  000  m a u staveb rozsáhlých) dokumentující vztahy  navržené  stavby  nebo  areálu  

k urbanistické struktuře území, umístění  v  sídle,  vztah  k  základnímu dopravnímu 

systému, významným krajinným prvkům, 

b)  celková  situace  stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1  000,  u  staveb  

rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000,  s  vyznačením  hranic  pozemků  a  

jejich parcelních čísel včetně sousedních  pozemků  a  s  vyznačením  napojení  na 

veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných 

pásem, se zákresem: 

   1. stávajících staveb, 

   2.  navržené  stavby  s  vyznačením  odstupů  od  hranice  pozemku a od sousedních  

staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky, 

   3. hranice dočasného a trvalého staveniště, 

   4. objektů určených k asanaci, 

   5. stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na  tyto  sítě, s 

vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně, 
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   6.  dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků             

určených k plnění funkce lesa, 

   7.  situování  ploch  a  skladovacích,  sociálních  a administrativních 

   zařízení dodavatele stavby, 

   8. vjezdu na stavební pozemek,“ [8] 

 nebo v části C. Situace stavby: 

   a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového  podkladu  

zpravidla  v  měřítku  1:5000  až  1:  50  000 s napojením na dopravní   a  technickou  

infrastrukturu  a  s  vyznačením  ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem, 

   b)  koordinační  situace  stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000  nebo  1: 

500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:  5000  nebo  1:  2000; u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 

v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální 

mapy se vyznačují  hranice  pozemků  a  jejich  parcelní  čísla,  zakresluje se umístění 

stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb  na  nich,  

stávajících  a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů,  přípojek  na  technickou  

infrastrukturu,  s  řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a 

bezpečnostních pásem, výškových  kót,  geologických  sond,  hranice  staveniště  a 

případných dalších  záborů  a  úprav  pro  osoby  s  omezenou  schopností pohybu a 

orientace na komunikacích,[9] 

 Z uvedeného nám jasně vyplývá, na co je kladen při projektových činnostech a 

následně i územním a stavebním řízení důraz a co není moţné opomenout. Pokud není 

někdo obeznámen s navazujícími projektovými činnostmi, můţe jiţ v prvotní části 

podceněním přípravy podkladů způsobit do budoucna nemalé potíţe. Často se bohuţel 

setkáváme i s podklady pro projektování, které jsou kvalitně připraveny ve vztahu ke 

skutečnému provedení stavby výškopisnému a polohopisném, ale uţ se například neklade 

důraz na zakreslení hranic pozemků a ty jsou zobrazeny pouze orientačně- tato informace 

se však jiţ k projektantovi nedostane a tak jsou z toho chybné nejen kótace ve vztahu 

navrhované stavby k okolní zástavbě a nemovitostem, ale i například chybně vyhotovené 

trvalé zábory. 

 Mapa je zmenšený, generalizovaný obraz průmětu zemského povrchu, vesmíru, či 

části kosmických těles na vhodnou referenční (náhradní) plochu, ukazující na daném účelu 

polohu, stav a vztahy přírodních, sociálněekonomických a technických objektů a jevů, které 

jsou vyjádřeny znakovým systémem, znázorněním terénu a doplněné popisem. [1] 

 Mapa je tedy nedílnou součástí našeho ţivota, umoţňuje nám představu prostoru, 

orientaci v něm a tím i schopnost ji částečně měnit, upravovat a doplňovat. V našem 

případě se bude jednat o malý kousek zemského povrchu plochy cca 1ha, jenţ bude slouţit 

k určitému účelu- projektování. 

 Účelová mapa je tematická mapa velkého měřítka obsahující kromě prvků základní 

mapy další předměty šetření a měření stanovené pro daný účel[9] 

 Jak je tedy uvedeno v citaci- bude se jednat o mapu katastrální s nadstandardním 

obsahem, vzniklou přímým měřením a zapracováním některých původních výsledků 

zeměměřické činnosti získané z archivu katastrálního pracoviště. 
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2. Lokalita 

2.1. Rozhledna Praděd 

  

 Hora Praděd je vysoká 1492 m.n.m. a je nejvyšším vrcholem Jeseníků i celé 

Moravy. Praděd byl oblíbeným cílem návštěvníků hor jiţ od 2. poloviny minulého století, 

začátkem 20. stol zde byla vybudována rozhledna v novogotickém stylu. Stávající 

rozhledna byla postavena v r. 1983. Praděd je významnou křiţovatkou turistických (cyklo i 

pěších) tras. V blízkém okolí se nachází nejvýše poloţené lyţařské středisko v ČR.Vrchol 

a jeho široké okolí je vyhlášeno národní přírodní rezervací Praděd, která se těší 

mezinárodnímu významu. Její součástí je vrchol Pradědu, Bílá Opava, Divoký důl, Petrovy 

kameny a Velká a Malá kotlina. Na ploše 2031 ha se nachází vzácná alpínská společenstva, 

lesní porosty pralesovitého charakteru, ledovcové kary a další. V rezervaci se nachází řada 

jedinečných společenstev s mnoţstvím vzácných druhů rostlin a ţivočichů. Oblast Velké 

kotliny je floristicky nejbohatší lokalitou v ČR. Na celém území rezervace platí přísné 

podmínky, jejichţ cílem je chránit tento skvost našeho regionu.[13] 

 

 

Obr 2. 1 Rozhledna Praděd s televizním vysílačem [13] 
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2.2. Historie rozhledny 

 

V roce 1881 byla v dnešním Jeseníku (Frývaldově) ustanovena organizace turistů v 

Jeseníkách "Moravskoslezský sudetský horský spolek"(MSSGF). Tento spolek nejprve 

budoval a upravoval turistické stezky a zřizoval horské útulny. Později započal s výstavbou 

horských chat, poskytujících občerstvení popř. nocleh pro turisty. Na přelomu století začal 

spolek na vybraných vrcholech budovat kamenné rozhledny. Snahy postavit rozhlednu i na 

nejvyšší hoře Jeseníků se objevily již v r. 1881, ale o její realizaci bylo rozhodnuto až v 

roce 1897. Původně se věž měla jmenovat 

Habsburgwarte. Pro zahájení stavby musel 

spolek nejprve žádat o souhlas vlastníky 

pozemků, mezi které patřila i správa panství 

Lichtenštejnů ve Velkých Losinách a správce 

jmění velmistra Řádu německých rytířů. 

Souhlas se stavbou byl ještě navíc podmíněn 

zbudování značených přístupových 

turistických cest s výstražnými tabulemi o 

dodržování stanovených tras.  

Stavba věže byla s plnou platností 

schválena až 20.srpna 1903, ale s výstavbou 

věže v romantickém duchu starého gotického 

hradu o výšce 32,5m a šířce 14,5m bylo 

započato až 30. června 1904 . Samotná 

stavba kamenné věže byla velice náročná a kolaudace proběhla až v červenci 1912.  

Ve věži se nacházela restaurace, pokoje pro turisty a v sedmém patře samotný 

ochoz pro rozhlednu. Turistům však sloužila jen restaurace a rozhledna, pokoje byly pro 

velkou vlhkost neobyvatelné.Ovšem již v roce 1923 bylo z bezpečnostních důvodů 

požádáno o uzavření věže. Došlo tak k obnovovacím pracím, které trvaly tři roky. Poté 

spolek uspořádal u věže obrovský táborák s ohňostrojem, který se pak konal každý rok až 

do 14. srpna 1938, to se již věž jmenovala Altvaterwarte. Počátkem 40.let vyrostla v 

blízkosti věže ještě tzv. Poštovní chata, vystavěná totálně nasazenými českými dělníky a 

ruskými a polskými zajatci.  

Po válce se o věž nikdo nestaral, neboť "Moravskoslezský sudetský horský spolek" 

MSSFV byl německý a tudíž po válce zanikl. Věž rychle chátrala a po roce 1951 se jí ujal 

Turista Praha, který měl uvést stavbu do původního stavu. Měla být snesena horní část a 

vybudována nová konstrukce, avšak bylo rozhodnuto o odstřelení horní části a zbudování 

nové, ale i toto rozhodnutí bylo změněno na postupné opravování věže. Ovšem vlivem 

vandalů, kteří ničili vnitřní zařízení, do věže střechou a okny zatékalo. Ve zdech se 

objevovaly až 6cm široké trhliny, které místy prostupovaly i celou zdí. Z tohoto důvodu 

musela být věž v r. 1957 uzavřena, a 2.května 1959 - den před příchodem dělníků, se 

zřítila.   

Na vrcholu Pradědu zůstala pouze Poštovní chata s restaurací, v jejímž patře sídlili 

meteorologové. V této době také docházelo k velkému rozmachu televizního vysílání, což 

znamenalo nutnost výstavby televizního vysílače i s vyhlídkovou věží. Jako první vysílač 

vyrostla jen dřevěná konstrukce ověšená vysílacími parabolami, která brzy zdaleka 

nedosahovala potřebné kapacity pro vysílání. V r.1968 bylo tedy započato s výstavbou 

nového vysílače, který měl připomínat startující kosmickou loď. Výstavba nového vysílače 

 

Obr 2. 2 Původní rozhledna [13] 
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se stala osudnou i Poštovní chatě a dřevěnému vysílači, obě stavby byly po dokončení nové 

věže odstraněny, aby nenarušovaly estetický ráz nové dominanty - 162m vysokého vysílače. 

Jako první byla zbudována asfaltová silnice vedoucí z Ovčárny na vrchol Pradědu. 

Samotné stavební práce - výkopy základů - započaly až o rok později. Úplné dokončení 

stavby bylo plánováno na rok 1977, ale opět díky extrémním podmínkám se výstavba 

prodloužila (např. restaurace byla otevřena až v roce 1983). [13] 

 

 

Obr 2. 3 Televizní vysílač Praděd- dnešní podoba 
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2.3. Přístup na rozhlednu 

 

Na rozhlednu se můžete vydat pěšky nebo na běžkách z Červenohorského sedla přes 

chatu Švýcárna (8 km) po červené turistické značce Č1. Na Červenohorské sedlo jezdí 

autobusy z Jeseníku i ze Šumperka a Olomouce (jedná se o silnici I/44 Šumperk - Velké 

Losiny - Loučná nad Desnou - Červenohorské sedlo - Bělá pod Pradědem - Jeseník). 

Nejbližší vlaková stanice je v Koutech nad Desnou.  

Další přístup je možný z parkoviště Hvězda nad Karlovou Studánkou na silnici 

II/445 Malá Morávka - Karlova Studánka. Odtud jezdí autobusová kyvadlová doprava asi 

8 km k chatě Ovčárna. Dál musíte pokračovat pěšky okolo chat Barborka, Kurzovní, stále 

po asfaltové silnici (okolo odbočky na Švýcárnu vlevo) až na vrchol (cca 4 km).[13] 

 

Restaurace a pension „Na Hvězdě“ je tedy na strategickém místě spodní stanice 

lyţařského střediska Praděd-Ovčárna, v blízkosti Karlové Studánky a nedaleké Malé 

Morávky. Velkou výhodou je dopravní dostupnost i v zimě, s menší nadsázkou se dá říct, 

ţe Hvězda je vstupní branou k nejvyšší hoře Moravy a Slezska- k Pradědu a díky výborné 

dostupnosti zvyšuje atraktivitu celé národní přírodní rezervace.  

  

 

 

Obr 2. 4 Restaurace a pension „Na Hvězdě“ 
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2.4. Lokalita na ortosnímcích 

 

 

 

 

 Na informačním portálu CENIA se nachází v rámci projektu „Národní 

inventarizace kontaminovaných míst-1.etapa“ souvislá ortogonální mapa České republiky, 

ke které poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška, 

© MO ČR 2009 podkladové letecké snímky. Můţeme si tak udělat představu o stavu dané 

lokality v roce 1955 (Obr.2.5) a srovnat ji se stavem v roce 2009 (Obr.2.6). Je z toho 

patrné, ţe důleţitost dané lokality byla daná aţ výstavbou nové věţe na Pradědu a 

rozvojem turistiky v rámci zatraktivnění celé oblasti. Pro zorientování se v dané oblasti 

vyuţijeme jiţ zmíněný portál a sloučíme uvedený ortosnímek s topografickou mapou 

(Obr.2.7) dané oblasti. 

 

Obr 2. 5 Ortomapa- letecké snímkování z roku 1955 [14] 

 

 

Obr 2. 6 Ortomapa- letecké snímkování z roku 2009 [14] 
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Obr 2. 7 Topografická mapa s ortomapou z roku 1955 [14] 
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3. Účelové mapy 

3.1. Definice 

 

 V závislosti na obsahu výsledné mapy se v kategorii velkoměřítkového mapování 

dělí mapová díla na mapy katastrální a účelové. Účelové mapy tvoří spolu s mapami 

tématickými kategorii map s nadstandardním obsahem oproti mapě katastrální. 

 Účelové mapy vznikají přímým měřením, přepracováním nebo doměřením 

poţadovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu 

často bývá katastrální mapa.[2] 

Lokalita na Hvězdě se nachází na grafickém mapovém listu V.S.IX-06-16 v 

katastrálním území Malá Morávka, v blízkosti styku tří katastrálních území- Malá 

Morávka,  Suchá Rudná  a Podlesí pod Pradědem. Podkladem pro zaměření a upřesnění 

zadání s objednatelem nám poslouţí v první fázi snímek z katastrální mapy v předmětné 

lokalitě pomocí aplikace „Marushka“[15] . Prvotní zadání pak můţe vypadat následovně:  

 

 

Obr 3. 1 Prvotní zadání na podkladu aplikace "Marushka"[15] 
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 Pro upřesnění zadání se 

investorovi podařilo získat z archivu 

stavebního úřadu kopii situace z 

projektové dokumentace „Karlova 

Studánka-Hvězda, modernizace 

provozovny“ zpracované v dubnu 

1978 (viz příloha č.1). Vzhledem k 

poţadavku doplnění účelové mapy o 

zaznačení průběhu stávajícího 

podzemního vedení  inţenýrských sítí 

do výsledného výškopisného a 

polohopisného plánu, se můţeme 

orientovat jednak z původních 

podkladů v projektové dokumentaci, 

jednak z výpovědí původního majitele 

a nakonec pro doplnění a upřesnění 

jsme oslovili specializovanou firmu 

na vytyčování podzemních sítí. 

Kromě vyhledávání podzemních průběhů pomocí signalizačního vodiče přikládaného do 

výkopu při provádění inţenýrských sítí pomocí moderní techniky, došlo i na tradiční 

vyhledávání průběhů pomocí vrbové virgule. Vytyčený průběh inţenýrských sítí bude 

vzhledem k neprovádění kontrolních kopaných sond i tak pro projekční činnosti pouze 

orientační.  

3.2. Dělení účelových map 

 

 Členění účelových map: 

 účelové mapy základního významu 

 mapy podzemních prostor 

 ostatní účelové mapy  

 Ostatní účelové mapy jsou zejména mapy sloužící pro projektové účely, mapy pro 

provozní potřeby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodářské, 

geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb, mapy sídlišť a mapy sloužící 

pro dokumentaci památkových objektů. [2] 

 Účelem zaměření předmětné lokality na Hvězdě v k.ú.Malá Morávka je příprava 

podkladů pro projekční činnosti. Vzhledem k velikosti lokality cca 80x90m bude 

předmětná lokality zmapována v obecném kladu mapového listu  a v libovolném rozměru 

mapového listu. Podklady budou vyhotoveny v předepsaném polohovém systému S-JTSK 

a  výškovém systému Bpv. Zvolení předepsaných referenčních systému je vhodné pro 

navazující stavební práce s dílčím předáváním výsledků, pro jednání se správci sítí, kteří v 

případě digitální databáze podkladů předávají průběh inţenýrských sítí ve své správě v 

digitální podobě k projekčním činnostem na základě ţádosti a v neposlední řadě i ke 

katastrální geodezii. Výsledkem předávacího elaborátu bude standardně jak grafické 

zpracování v tištěné podobě, tak i digitální podoba na datovém nosiči v poţadovaném 

formátu.  

 

 

Obr 3. 2 Přístroje pro vyhledávání podzemních 

průběhů inženýrských sítí 
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3.3. Požadavky na přesnost 

 

 Pro stanovení poţadované přesnosti vycházíme z ČSN 013410 Mapy velkých 

měřítek. Přesnost určení souřadnic u map základních a účelových je charakterizována 

střední souřadnicovou chybou mxy vycházející ze středních souřadnicových chyb 

jednotlivých souřadnic x,y. 

                           

    mxy=√0.5*(mx
2
+my

2
) 

 

 Podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK 

a ve výškovém systému Bpv se určují s poţadovanou přesností v poloze danou základní 

střední souřadnicovou chybou mxy = 0.14m a ve výšce danou základní střední 

souřadnicovou chybou mH = 0.12m. [5] 

 

 Dle vyhlášky č.26/2006 Sb. se souřadnice podrobných bodů polohopisu určují s 

přesností, která je daná základní střední souřadnicovou chybou  mxy = 0.14m. Mezní 

souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy.  

 

 Posouzení dosaţené přesnosti určení souřadnic nově určeného podrobného bodu 

polohopisu se provádí pomocí kontrolního měření délek přímých spojnic vybraných dvojic 

podrobných bodů a jejich následné porovnání s délkami vypočtenými ze souřadnic nebo 

nezávislého kontrolního zaměření podrobného bodu polohopisu a jeho porovnání se 

souřadnicemi získané z prvního měření.[11] 
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4. Rekognoskace lokality a bodové pole 

4.1. Podklady z portálu ČÚZK 

 K předmětné lokalitě bylo před vlastním měřením zajištěno co moţná největší 

mnoţství informací s ohledem na objem poţadovaných prací. Na portálu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK) byla daná oblast zobrazena s náhledem 

všech dostupných bodů.  

 

 

  

Z náhledu je zřejmá dostatečná síť výškových bodů, pro polohové určení se však 

nachází pouze TB č.2618-31.0 se směrníkem na orientační bod. Oba body se nachází v 

hustém neudrţovaném nízkém porostu a není mezi nimi zajištěná viditelnost. Zobrazil se 

tedy větší výřez pro zjištění přehledu o bodovém poli. 

 

 

Obr 4. 1 Přehledka bodového pole na portále ČÚZK [16] 
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 Z daných moţností se jako nejdostupnější jeví jednostranně orientovaný 

oboustranně připojený polygonový pořad z Karlovy Studánky ze Zhb č.92618-221.0 s 

orientací na 92618-221.1 směrem na Hvězdu na TB č.2618-31.0.  

 

 

Tab 4. 2 Seznam údajů ZVBP 

Nivelační bod
Nivelační pořad: Fd2 Vidly-Malá Morávka

Popis

Fd2-18.1 859.258 Obetonovaný žulový hranol

Fd2-18.2 864.904 Nivelační značka- dům čp.49

Bpv [m]

 

 

 

Obr 4. 2 Přehledka bodového pole na portále ČÚZK [16] 

Tab 4. 1 Seznam souřadnic ZPBP a ZhB 

Číslo bodu
Souřadný systém S-JTSK Výškový systém

Popis

000926170310 537944.97 1069531.53 864.84 TB niv.

000926170311 - - 860.22 OB3 niv.

000926172210 538374.37 1068630.83 811.86 ZHB niv.

000926172211 538183.15 1068701.64 793.67 OB1

Y [m] X [m] Bpv [m]
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4.2. Rekognoskace bodového pole 

 

Bohuţel rozloţení dané lokality není optimální vzhledem k bodovému poli 

(obr.4.3), proto byl uvedený polygonový pořad pouţitý pouze jako kontrolní výpočet pro 

vlastní potřebu(viz.příloha č.10.). Pro zhotovení páteřní polohové sítě bylo rozhodnuto 

pouţití metody GNSS pomocí aparatury STONEX S9 metodou RTK s VRS pomocí 

referenční stanice  CBRU sítě CZEPOS. V předmětném prostoru se nachází dostatečně 

hustá síť výškových bodů v systému Bpv (obr.4.4 a obr.4.5), která bude vyuţita pro 

výškové vyrovnání sítě. 

 

 

 

 

Obr 4. 3 TB č.2617-31.0 
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4.3. Podklady z KP Bruntál 

 

 Zároveň k předmětné zakázce byly zajištěny dostupné materiály z archivních zdrojů 

Katastrálního pracoviště Bruntál. Na podkladě poţadavku na vytyčení hranice parcely 

včetně vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy a 

vyznačení budovy v katastru jsme si nechali zaloţit řízení PM 217/2011-801, ve kterém 

nám bylo přiděleno číslo Záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) č.817. Kromě 

zaslání digitálních podkladů k předmětné zakázce v podobě nového výměnného formátu 

(NVF) obsahující v databázi jak grafická data k předmětné lokalitě na podkladě 

specifikovaného výřezu, tak i popisné informace včetně obsahu dotčených parcel, jsme si 

nechali zhotovit snímek Katastru nemovitostí, resp.jeho výřez z mapového listu V.S.IX-09-

16 včetně zobrazení sráţky předmětného mapového listu pro navazující poţadované práce 

z katastrální geodezie. (viz. příloha č.3). Pomocí výtisků pracovních mapových listů na 

Katastrálním pracovišti Bruntál se zaznačením měřických náčrtů v daných lokalitách jsem 

zaţádali o vytvoření kopií nalezených měřických náčrtů. Náčrt z roku 1969 (viz. příloha 

č.4), pomocí kterého se předmětná lokalita s objektem zaznačila do mapy, měřický náčrt a 

výpočetní protokol pro vyznačení parkoviště a doplňkových staveb- ZPMZ č.161 (viz. 

příloha č.5) a její následné částečné zapracování Katastrálním úřadem Bruntál v ZPMZ 

č.392 (viz. příloha č.6). 

 

Obr 4. 4 Nivelační bod Fd2-18.1 

 

 

 

Obr 4. 5 Nivelační bod Fd2-18.2 
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5. Měřické a výpočetní práce 

 

 Lokalita na Hvězdě je vzhledem ke své poloze charakteristická dlouhotrvajícím 

zimním počasím nebo déle přetrvácejími příznaky.  

 

Přesto investor trval i přes jistá omezení na termínu zaměření v březnu 2011 pro 

zajištění podkladů k plánovaným stavebním úpravám objektu, ale také nápravu „starých 

hříchů“ původního majitele v podobě „černých staveb“, respektive uţívání určitých staveb 

bez kolaudačního souhlasu či kolaudačního řízení (propanbutanová nádrţ včetně vedení do 

objektu, nová vrtaná studna jako zdroj pitné vody s napojením objektu, aj.). Vzhledem k 

uvedenému byl dohodnut termín na vytyčení a vyznačení všech dostupných inţenýrských 

sítí nacházejících se na pozemcích majitele nebo náleţející k předmětné stavbě s původním 

majitelem, novým majitelem a specializovanou firmou na vyhledávání podzemních 

průběhů inţenýrských sítí. Průběhy vyznačovaných sítí byly vyznačeny sprayem s 

případnými poznámkami a následně bezodkladně, vzhledem ke stále fungujícímu provozu 

objektu, zaměřeny.  

 

Obr 5. 1 Restaurace „Na Hvězdě“- březen 2011 
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5.1. Měřické přístroje a pomůcky 

 

 Pro měření byla vyuţita vlastní technika v podobě elektronická totální stanice 

Nikon Nivo 2.M. Je vybavena interní pamětí pro 10.000 bodů, quasi-alfanumerickou 

klávesnicí a grafickým LCD displejem, umoţňuje měřit bez pouţití odrazného hranolu aţ 

do vzdálenosti 300m. 

 Pro zajištění výchozího bodového polohového pole byla vzhledem k lokalitě 

pouţita vypůjčená aparatura GNSS v podobě dvoufrekvenčního přístroje STONEX S9 a 

kontrolní jednotky ARCHER.  

Ostatní pomůcky: 

 odrazný hranol s teleskopickou výtyčkou 

 dřevěný stativ 

 geodetické pásmo 30m 

 svinovací metr 2m 

 box na nářadí (kladivo, geodetický reflexní spray, smetáček, měřické hřeby, 

roxory) 

 geodetický batoh (dřevěné kolíky, plastové hraniční znaky, palička) 

 reflexní vesty 

 mobilní telefon s fotoaparátem NOKIA 6500s 

 

5.1.1. Totální stanice NIKON Nivo 2.M 

 
- extrémně lehká konstrukce (3.8kg) 

- nekonečné ustanovky 

- 2 nezávislé velmi výkonné Li-Ion baterie 

(doba provozu aţ 62h) 

- velmi rychlé a přesné měření vzdáleností 

- jednoduché intuitivní ovládání s 

individuálními volbami 

- interní paměť na 32 zakázek a 10.000 

záznamů 

- rychlé a inteligentní kódování 

- několik kláves se zdvojenými funkcemi 

pro rychlý přístup k nejpouţívanějším 

funkcím 

- velká odolnost proti povětrnostním 

vlivům (IP66)  

 

Dalekohled: 

- obraz vzpřímený  

- zvětšení 30x  

- rozlišovací schopnost 2cc 

- průměr objektivu 40mm (EDM 45mm) 

- laser pointer: koaxiální červené světlo 

 

Zorné pole:  

 

Obr 5. 2 Totální stanice NIKON Nivo 2.M [17] 
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- minimální zaostření 1.5m  

 

Měřický dosah: 

- bez hranolu: 1,5m aţ 500m  

Normalní podmínky (viditelnost 40km): 

- štítek: 1,5m aţ 500m  

- hranol: 1,5m aţ 3000m  

 

Přesnost: 

- hranol +/-(2+2 ppm x D)mm  

- štítek +/-(3+2ppm x D)mm 

- bez hranolu +/-(3+2ppm x D)mm  

 

Měření úhlů: 

- metoda měření: absolutní enkodér  

- minimální čtení 2cc  

- přesnost 6cc 

 

Kompenzátor: 

- automatický dvojosý  

 

5.1.2. GNSS aparatura STONEX S9 

 

Specifikace roveru: 

 

 SIM-karta přímo v anténě 

 integrované bluetooth 

 interní paměť 65MB 

 základní deska Trimble 

BD970 

Přesnost- statický mód 

Horizontální  3mm± 1ppm 

Vertikální      5mm± 1ppm 

Přesnost- RTK mód 

Horizontální  3mm± 1ppm 

Vertikální      5mm± 1ppm 

 

 

Kontrolní jednotka ARCHER: 

- operační systém Microsoft 

Windows Mobile 5.0 

- aplikační sofware Carlson SurvCE 

2.52 

- dotyková obrazovka 

- integrované bluetooth 

 

 

 

 

Obr 5. 3 GNSS aparatura STONEX S9 [17] 
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5.2. Vybudování a vyhodnocení polohového bodového pole 

 

 Pro potřebu vlastního měření jsme vybudovali kolem předmětného objektu síť 

pomocných měřických bodů pomocí měřických hřebů a ţelezných roxorů. Pomocí 

aparatury GNSS jsme si metodou RTK s VRS určili body č.4101,4104 a 4105, které byly 

prostorově nejvhodnější pro určení zmíněnou metodou. Následující den jsme provedli 

druhé měření v jinou dobu pro ověření a vyhodnocení naměřených hodnot programem 

Transform verze 2011. V přiloţené tabulce jsou zobrazeny výsledky vyhodnocení 

jednotlivých bodů. Celá technická zpráva s měřením a vyhodnocením je v příloze č.8.  

 

 

Poté bylo provedeno vlastní terestrické zaměření totální stanicí NIKON. Vlastní 

výpočty polohového a výškového vyrovnání sítě byly zhotoveny v programovém modulu 

GeusNET, který síť vyrovnal MNČ. 

Tab 5. 1 Tabulka vyhodnocení bodů GNSS 

Číslo bodu
Souřadný systém S-JTSK Výškový systém

4101
průměr 538153.14 1069610.83 861.62

max.rozdíl 0.001 0.003 0.002

4104
průměr 538190.26 1069579.91 866.58

max.rozdíl 0.003 0.009 0.006

4105
průměr 538075.71 1069519.71 860.28

max.rozdíl 0.001 0.003 0.005

Y [m] X [m] Bpv [m]

  

 

Obr 5. 4 Vyrovnání sítě softwarem GeusNET 
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Polohové vyrovnání sítě proběhlo na body určené GNSS a TB č.92617-31.0. 

 

Výškově byla síť vyrovnána na body ZVBP č.Fd2-18.1 a Fd2-18.2 a také na body 

TB č.92617-31.0 a OB3 č.92617-31.1, které byly nivelovány. Protokoly polohového a 

výškového vyrovnání sítě jsou v příloze č.9. 

 

Tab 5. 2 Vyhodnocení polohového vyrovnání měřické sítě 

Číslo bodu
Vyrovnané souřadnice Střední chyba určení

4102 538211.221 1069635.509 7.1 7.5 10.3

4103 538221.882 1069606.462 5.3 7.2 8.9

4106 537995.640 1069531.802 7.4 6.0 9.5

4122 538042.080 1069515.981 5.8 4.0 7.0

Y [m] X [m] m
y
  [mm] m

x
  [mm] m

p
  [mm]

  

Tab 5. 3 Vyhodnocení výškového vyrovnání měřické sítě 

Číslo bodu
Vyrovnaná výška Střední chyba určení

4101 861.551 6.5

4102 866.571 8.7

4103 867.039 9.1

4104 866.477 9.5

4105 860.191 6.7

4106 862.039 6.7

4107 859.336 4.8

Bpv [m] m
z
  [mm]
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5.3. Podrobné měření 

 

Pro podrobné měření díky rychlému sběru dat a dostatečné přesnosti byla pouţita 

elektronická tachymetrie. V totální stanici byly registrovány údaje měřené šikmé délky, 

horizontální a zenitový úhel, výška a číslo stanoviska, výška a číslo cíle a v neposlední 

řadě i kódování podrobných bodů pro urychlení práce jak v terénu, tak i při následném 

zpracování.  

 

 

5.4. Výpočet podrobných bodů a vyhodnocení přesnosti 

 

Vlastní výpočet proběhl v programu GEUS, kde byly zadány i kartografické 

korekce. V  tzv.surových datech, tedy údajů staţených přímo z totální stanice, byly jiţ 

zadány atmosferické korekce při měření. Zpracování dat probíhá tzv.“dávkou“, kdy si 

program načte zápisník z totální stanice a převede si ho do jednotného tvaru, který uţ je 

přehlednější a srozumitelnější pro další práci (viz.obr.5.6.). 

 

 

Obr 5. 5 Výřez ze zápisníku totální stanice NIKON 2.M  
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V terénu bylo zaměřeno celkem 438 podrobných bodů, z toho kontrolně bylo 

zaměřeno 23 bodů. Kontrola polohopisné a výškopisné přesnosti byla vyhodnocena na 

základě rozdílů souřadnic a výšek jednotlivých podrobných bodů zaměřených z různých 

stanovisek a jejich následným porovnáním s předepsanými kritérii pro polohovou a 

výškovou odchylku. Dle ČSN 013410 Mapy velkých měřítek pro základní a účelové mapy 

je stanovena přesnost 3.kódu kvality hodnotou uxy = 0.14m a uH = 0.12m.[4] 

 

Kritérium polohové odchylky:    Kritérium výškové odchylky: 

 |Δp| < 1.7 * uxy     |ΔH| < 2 * uH * √k 

 |Δp| < 0.24m      |ΔH| < 0.26m 

 

 

Obr 5. 6 Zpracování zápisníku programem GEUS 
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Z výše uvedených odchylek vyplývá, ţe byly splněny předepsané kritéria pro 

dosaţení polohových a výškových odchylek a splňují tak podmínky pro kód kvality 3. 

Tab 5. 4 Vyhodnocení přesnosti souřadnic a výšek podrobných bodů 

Číslo bodu
Polohové odchylky souřadnic Výškové odchylky

110 0.00 -0.03 0.03 0.02

135 -0.02 0.01 0.02 -0.02

162 -0.02 0.02 0.03 0.01

180 0.01 -0.01 0.01 -0.03

180 -0.01 0.01 0.01 -0.01

186 0.00 0.01 0.01 -0.00

189 0.02 -0.02 0.03 -0.03

190 0.01 -0.01 0.01 -0.01

190 -0.01 0.01 0.01 0.01

191 0.00 -0.01 0.01 0.02

215 -0.02 0.02 0.03 -0.01

219 -0.02 0.02 0.03 -0.03

220 -0.02 0.03 0.04 -0.02

239 -0.01 0.01 0.01 0.02

316 -0.02 0.02 0.03 0.01

323 -0.03 -0.01 0.03 -0.00

350 0.02 0.02 0.03 0.02

358 0.00 0.01 0.01 -0.01

381 -0.03 -0.01 0.03 -0.03

386 -0.00 0.01 0.01 0.02

387 -0.01 0.00 0.01  0.01

390 0.01 0.01 0.01 0.02

392 0.00 0.01 0.01 0.02

ΔY [m] ΔX [m] Δp [m] ΔH [m]
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6. Grafické zpracování 

6.1. Účelová mapa 

 

Prvotním a zároveň kontrolní náhled na zaměření nám poskytne grafické prostředí 

GEUS, který má grafiku spojenou s databází seznamu souřadnic, takţe jakákoli změna 

seznamu souřadnic se nám promítne do grafiky nebo opačně.  

 

Grafické prostředí GEUSu však není úplně ideální pro vyhotovení účelové mapy, 

ale je vhodné pro katastrální geodezii (viz.následující kapitola) a také pro přípravu 

předpisu programu ATLAS, aby bylo moţné jednoduše nadefinovat jednotlivé hrany 

polohopisu. Atlas rozeznává hrany tzv.ostrovní, které mu jasně sdělí „ostrovní obvod“, do 

kterého nemůţe zasáhnout a uvedenou plochu vynechá- např.stavební objekty. Dále 

pracuje s tzv.lomovými hranami, kterou sice zahrnuje do výpočtu, ale vygenerovaný 

terénní reliéf přes ni zalomí- např.různé zídky, schody, obrubníky. Dalším významným 

údajem jsou tzv.povinné hrany, které program akceptuje jako výškové zlomy a generuje si 

na nich interpolované pomocné body, které poté zahrnuje do modelu- typické pro břehové 

(svahové) hrany. 

 

Obr 6. 1 Grafické prostředí GEUSu 
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Samotné vyhodnocení účelové mapy bylo provedeno v programu Microstation 

PowerDraft a jeho modulové nástavbě MGEO. Zde je jiţ prostředí pro zpracování 

komfortnější a je moţné danou lokalitu roztřídit na samostatné výkresy dle účelu- 

např.polohopis, inţenýrské objekty,atd. a také s datovým modelem, coţ je výhodné 

zejména pro dílčí předávání podkladů např.správcům sítí. Poţadavek objednatele na datový 

model a rozvrstvení nebyl, proto bylo provedeno vytvoření účelové mapy dle interního 

pokynu FAST VUT Brno pro tvorbu účelové mapy [3] 

 

 

Obr 6. 3 Zpracování účelové mapy v Microstationu PowerDraft-nástavba MGEO 

 

 

Obr 6. 2 Příprava předpisu pro program ATLAS 
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Program ATLAS DMT je mezi geodety znám především jako prostředek pro 

digitální model reliéfu, na základě kterého lze nastavit zobrazení vrstevnic, hypsometrie, 

sklonitosti či expozice terénní plochy, čímţ projektant získává cenné informace potřebné k 

navazujícím projekčním činnostem. V základu programového systému se zpracují 

výškopisná data- seznam souřadnic a výšek a také připravený předpis jednotlivých 

specifikovaných hran. Ze zadaných dat vytvoří nepravidelnou trojúhelníkovou síť, ve které 

na základě specifikací nastavení vygeneruje vrstevnicovou síť(obr.6.4) a  hypsometrické 

zobrazení reliéfu (obr.6.5). Náhled hypsometrického zobrazení celé lokality je v příloze 

č.7. I kdyţ nebylo hypsometrické zobrazení objednatelem poţadováno, dává nám 

plastickou představu o modelu reliéfu a můţe být pro objednatele a i projektanta 

pomůckou při navrhování. 

 

Vrstevnicová síť včetně popisů je exportována do CAD souboru *.dxf, který je 

naimportován do prostředí Microstation. Závěrečný výsledný elaborát účelové mapy 

 

Obr 6. 4 Zobrazení hypsometrie modelu reliéfu programem ATLAS 

 

 

 

Obr 6. 5 Zobrazení vrstevnic programem ATLAS 
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(obr.6.6) a vzorový výřez ze seznamu souřadnic (obr.6.7) jsou součástí přílohy č.11. 

Objednateli jsou podklady předávány v poţadovaném tvaru, většinou jsou však 

upřesňovány dle poţadavků a specifikací projekčních studií. Preferován je hlavně digitální 

výstup do CAD souborů, seznamy souřadnic a předpisy pro DMT. 

 

 

 

 

6.2. Geometrický plán 

 

Jak uţ bylo zmíněno na začátku této práce, nezbytnou součástí účelových map je 

jejich „vztah“ k vlastnickým hranicím, tzn.zaměření a vyhotovení účelové mapy, 

 

Obr 6. 7 Výřez seznam souřadnic předávaný objednateli 

  

 

Obr 6. 6 Výřez účelové mapy předávané objednateli 

 

 



-35- 

 

resp.skutečného provedení staveb na podkladě katastrální mapy. Úkolem je tedy přenést 

stav vlastnictví evidovaný v katastru nemovitostí do skutečnosti a porovnat ho se 

skutečným uţíváním vlastníka.  

Předmětná lokalita byla v době zpracování vedená na sáhových mapách v měřítku 

M 1:2880, jejichţ původ je ze stabilního mapování v roce 1836 v souřadnicovém systému 

Sv.Štěpána. 

 

I zde je vidět, ţe se na předmětné lokalitě nic nenacházelo a historie vzniku se 

začíná psát od 2.poloviny 20.století s rozmachem turistiky a atraktivnosti nejvyšší hory 

Moravy- Praděd.  

Pro obnovu hranic nám nejvíce poslouţí vyzvednutý měřický náčrt z roku 1969 

(viz. příloha č.4), pomocí kterého se předmětná lokalita s objektem zaznačila do katastrální 

mapy a také platný snímek katastru nemovitostí mapového listu V.S.IX-06-16.  

Objednatel vznesl poţadavek, aby předmětné zaměření a následné vytyčení mělo 

charakter zpřesněné hranice. Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku podle 

údajů katastru je jeho geometrické a polohové určení (GPÚ).  

Přesnost vytyčení je přesností dosavadních údajů vedených o GPÚ daného 

pozemku. Výsledek je však vždy zatížen chybou, plynoucí z nepřesnosti údajů GPÚ a 

polohu vytyčeného hraničního znaku v terénu nelze ani moderními přístroji vytyčit 

přesněji, než jak byla při svém vzniku ve své době původně zaměřena [18].  

Dochovaný měřický náčrt, na jehoţ podkladě předmětné parcely vznikly, nám dává 

moţnost co nejvěrněji rekonstruovat původní GPÚ hranice. K danému účelu se vyhotovil 

geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, měřický 

náčrt pro vytyčení hranice parcel (obr.6.11), souhlasné prohlášení a další dokumenty 

specifikované vyhláškou č.26/2007 Sb. v platném znění[11]. Jednotlivé dokumenty a 

listiny jsou uloţeny ve volné příloze č.12.  

 

Obr 6. 8 Císařský otisk stabilního katastru (levá strana-otočený obraz)[19] 
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Veškeré citované činnosti spojené s vyhotovením ZPMZ č.817 byly provedeny 

programem GEUS (obr.6.9), který je pro uvedený druh geodetických prací vhodný- díky 

interaktivnímu propojení grafiky s databází seznamu souřadnic, přehledné uspořádání 

výpočtů a jejich záznam do protokolů, moţnost vkládání rastrů katastrálních map, map 

původního katastru případně i ortomapy z databází portálu CÚZK přímo do grafiky. 

Nezbytnou softwarovou součastí programu GEUS je jeho samostatný modul GEOMETR 

(obr.6.10), který je určen pro sestavování tabulek geometrického plánu a ZPMZ ze 

zadaných údajů o stavu parcel před vyhotovením geometrického plánu a po jeho 

zpracování a vztazích mezi nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 6. 9 Výpočetní práce v programu GEUS 

 

 

Obr 6. 10 Sestavování tabulek v programu GEOMETR 
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Stabilizace jednotlivých lomových bodů je dána svým umístěním v terénu, v tomto 

případě to jsou plastové hraniční mezníky a měřický hřeb. 

 

Obr 6. 11 Výřez měřického náčrtu pro vytyčení hranice parcel 

 

 

 

Obr 6. 12 Stabilizovaný měřický hřeb 

 

 

 

 

Obr 6. 13 Stabilizovaný plastový mezník 
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V současnosti jiţ v katastrálním území Malá Morávka platí mapa KMD, informaci 

o platnosti mapových podkladů nám dává portál CÚZK ve své statistice k jednotlivým 

katastrálním územím (obr.6.12) 

 

 

 

Obr 6. 11 Statistika katastrální mapy k.ú.Malá Morávka na portálu CÚZK 

 

 

Obr 6. 12 Současný náhled lokality Hvězda pomocí aplikace 

Marushka [15] 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo přiblíţit celou etapu zpracování účelové mapy od jejího 

počátečního zadání po závěrečné práce, které však nemusí být konečné a mohou být dále 

navazované a rozvíjené ať uţ v rámci příprav budoucích investičních záměrů vlastníka 

nemovitosti nebo i případným „legalizováním“ jiţ zhotovených staveb předchozím 

majitelem a jejich vypořádáváním např.formou vyhotovení geometrického plánu pro 

vymezení věcného břemene pro uloţení a údrţbu jiţ uţívaného podzemního vedení 

inţenýrských sítí.  

Uvedený postup nám dává jasnou představu o činnostech, které provází jednotlivé 

fáze zadání, rekognoskace terénu, vlastního zpracování a z nich vyplývající skutečnosti, 

které danou problematiku zpestřují. Nejedná se tedy o ţádnou mechanickou činnost a 

zpracovatel musí být odborně, fyzicky a i psychicky připravený zadání splnit. Jedná se o 

disciplínu, kdy musí být autor připravený v kaţdém okamţiku řešit vzniklé skutečnosti, být 

připravený improvizovat a v neposlední řadě k nim přistupovat zodpovědně.  

Zadaná účelová mapa lokality Hvězdy v katastrálním území Malé Morávky 

předvedla „průřez činností inţenýrské a katastrální geodezie“. Přípravné práce v kanceláři 

s přehledkami bodových polí nám můţe změnit následná rekognoskace terénu, kdy ZPBP 

se stane vzhledem k neudrţování průhledů nedostupné anebo není moţné dodrţet některé 

podmínky napojování se na body, např. poměr stran v jednotlivých polích polygonového 

pořadu. Přesto jsme zhotovili polygonový pořad do Karlové Studánky, i kdyţ jeho hodnota 

je pro nás jen informativní a můţeme si udělat přibliţnou představu o odchylkách v 

případě navázání se na předmětný polygonový pořad. Dalším úskalím můţe být počasí v 

kombinaci s nároky a představami investorů o termínu zhotovení, obzvláště kdyţ se jedná 

o lokalitu, která je vstupní bránou k Pradědu, tedy v nadmořské výšce okolo 900m.n.m. a 

umístěné v lesním záseku. Velmi důleţitým bodem je i vyhledání všech moţných 

dostupných materiálů k uvedené lokalitě, ať jiţ v archivech stavebních úřadů pro 

vyhledávání projektů příp.původních zeměměřických podkladů nebo i v archivech 

katastrálních pracovišť. Při vlastním zpracování se zase jedná o disciplínu vyuţití toho 

správného softwarového vybavení pro jednotlivé činnosti, aby daný program byl skutečně 

pomocník a splnil očekávání- software pro stahování dat, pro výpočty, pro stanovení 

předpisů, vlastní grafické vyhodnocení, případně i vizualizaci. 

Oceněním pro zhotovitele není jen finanční odměna, ale pocit dobře odvedené 

práce a spokojenost u zákazníka, která se často projeví tím, ţe se na Vás v budoucnu s 

důvěrou opět obrátí s novými poţadavky. 
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Seznam použitých zkratek 

 

S-SK Sv.Štěpán Souřadnicový systém stabilního katastru- Sv.Štěpán 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

Bpv   Výškový systém Baltský po vyrovnání 

KMD    Katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK 

ZPMZ    Záznam podrobného měření změn 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální se sídlem v Praze 

NVF    Nový výměnný formát 

k.ú.    Katastrální území 

KP   Katastrální pracoviště 

TB    Trigonometrický bod 

OB   Orientační bod  

ZhB    Zhušťovací bod 

ZPBP    Základní polohové bodové pole 

ZVBP    Základní výškové bodové pole 

GNSS    Globální navigační satelitní systém 

RTK   „Real Time Kinematics“= měření v reálném čase s tzv.síťovými  

   korekcemi  

VRS   „Virtual Reference Station“= síť pevných pozemních vysílačů 

MNČ   Metoda nejmenších čtverců 

CAD   „Computer Aided Design“= počítačem podporované navrhování 

DMT   Digitální model terénu 
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