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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby. V této práci je popisován podrobně postup geodetických prací od přípravy, přes 

mapovací práce na stavbě, výpočetní práce až po vyhotovení veškerých částí geodetické 

dokumentace. Cílem práce je vyhotovení účelové mapy nového obchodního centra ve Vrbně 

pod Pradědem.  

  

Klíčová slova 

Skutečné provedení stavby, rekognoskace, geodetické základy, mapování.  

  

  

  

Abstract 
This bachelor works is deal with the creation of the geodetic documentation of actual 

construction. In this work is described in detail the process of surveying works from 

preparation, through the mapping work on the construction, computer work until after 

completion of all parts of the geodetic documentation. The aim of this work is preparation of 

thematic map of the new shopping center in Vrbno pod Pradědem.  
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8. 

 

Úvod 
 Tato bakalářská práce pojednává o geodetické činnosti při výstavbě.  V tomto případě 

se jedná konkrétně o zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

 Ve vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se 

provádí zákon č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví, v § 13 - Výsledky zeměměřických 

činností ve výstavbě, odst. 5, písm. a), je popsáno, co má obsahovat geodetická část 

dokumentace skutečného provedení stavby [5]: 

 1. číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru 

pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, 

vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

 2. polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se 

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

 3. měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, 

vytyčovací sítě a podrobných bodů, 

 4. technickou zprávu. 

  

V této práci bude nastíněna metodika úkonů, při realizaci geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby, která je zárukou správného provedení geodetických 

činností při výstavbě. 
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1. Lokalita 

1.1 Základní informace a městě: 
 

 Vrbno pod Pradědem je město v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál, v severní 

části Moravy. Město se nachází na soutoku Bílé, Střední a Černé Opavy v podhůří 

nejvyššího pohoří Jeseníků. 

 

        Obr.1 Pohled na město Vrbno pod Pradědem [15] 

 

 Původní osada, z níž se později konstituovalo městečko Vrbno, byla zřejmě založena již 

ve 13. století, kdy zdejším krajem vedla obchodní stezka na Bruntál, Zlaté Hory a dále 

do Polska. Na ochranu této obchodní cesty byl na Zámeckém vrchu nad Vrbnem 

postaven hrad, který byl v průběhu dalších století rozbořen. V polovině XV. století si 

pronajal bruntálský hrad a okolní panství bohatý rod pánů z Vrbna - název podle 

polského Vrbna [14].  
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                                   Obr.2 Pohled na město z roku 1949 (pohlednice) [16] 

 

 Poválečná násilná socialistická industrializace, která byla dalším přelomovým 

momentem, změnila opět mapu města. Překotné rozšiřování výroby plastů, masivní 

zpracování dřeva a výroba dřevo výrobků, hromadná výroba pletenin a další aktivity 

zároveň s dosidlováním pohraničí, učinily z podhorského Vrbna pod Pradědem zcela 

nepřirozeně nejprůmyslovější město republiky a přivedly do města mnoho nových 

obyvatel, kteří potřebovali bydlet. Obytné zóny se převalily přes průmyslové areály a 

daly vzniknout struktuře, kde se vysoce koncentrované bydlení v panelové zástavbě 

kříží s průmyslovými objekty a klidové zóny pro společenský život, procházky, 

komunikaci, hry a sporty se prolínají s továrnami. Město tím ztratilo jednu ze svých 

základních funkcí, a to umožnit svým obyvatelům potkávat se, povídat si spolu, 

společně nakupovat, společně jíst, komunikovat a vyměňovat si názory přirozenou 

cestou do obchodu, restaurace nebo do kina. Z města se stal stroj na bydlení a stroj na 

výrobu, zatímco ty funkce, pro které bylo v roce 1611 založeno, se naplňovaly 

komplikovaně náhradními cestami [15]. 
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1.2 Stručné informace o výrobním areálu 
 

 Dřevokombinát byl dřevařský závod, který zpracovával materiál vytěžené dřevo z 

okolních jesenických lesů. Problémy začaly, když šel v roce 1992 Dřevokombinát do 

kupónové privatizace. Ocitl se v rukou stovek akcionářů a několika firem. Výroba 

nakonec skončila, stroje a zařízení se rozprodaly konkurenčním firmám, a areál 

dřevařského závodu začal chátrat a zarůstat zelení.  

Obr.3 Zaniklý výrobní areál dřevokombinátu 

 

Od roku 2006 probíhal na radnici investiční záměr, postavit v centru Vrbna pod 

Pradědem diskontní prodejnu s potravinami. Záměr byl schválen v souladu s [6] a 

vrbenští předpokládali, že s vznikem nové prodejny se sníží ceny u konkurence, které 

jsou v tomto relativně chudém kraji celkem na vysoké úrovni. Místní mají velmi 

omezené šance pro nákup potravin a dalšího druhu zboží. Dostupnost konkurenčních 

provozovatelů je v dané oblasti obtížná, nejbližší se nacházejí až ve 20km vzdáleném 

Bruntále. Prodejci tohoto využívají a nasazují extrémně vysoké ceny. Nový 

velkoobchod jim bude konkurencí [15].   

 

 



12. 

2. Širší vztahy 

 

 Vrbno pod Pradědem, nacházející se v trojúhelníku měst Bruntál, Jeseník, Krnov, bylo 

jako jedna z mála měst v podhůří jeseníků, kde ještě nebyla realizována nová stavba 

obchodního centra. Tato stavba měla být svým charakterem jako první ve městě. 

 

Obr.4 Širší vztahy 1:50 000 (příloha č.1) 
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Plánovaná stavba obchodního centra se nachází v srdci města Vrbno pod Pradědem. 

Jedná se o část parcely bývalého dřevokombinátu, který se nachází na ulici Jesenická, 

nedaleko frekventované kruhové křižovatky silnic II/445 a II/451, kam se přijíždí ze 

směru jak od Karlové Studánky, Jeseníku, Zlatých Hor, tak i od Bruntálu.  Pozemek pro  

stavbu je vcelku dobře dostupný a viditelný, jelikož se nachází téměř v centru obce. 

 

 

 

 
Obr.5 Širší vztahy nového OC 1:5000 (příloha č.2) 
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 Developerská skupina, která zadávala zpracování projektu [7] obchodního centra (dále 

jen OC) a řídila i průběh stavby, odkoupila část pozemku z bývalého areálu 

dřevokombinátu, který byl oddělen na jeho jihovýchodním okraji.  Takto vznikla nová 

samostatná parcela, která otevřela možnosti pro plánovanou diskontní prodejnu v OC.  

 

Obr.6 Zájmové území v katastrální mapě s ortofotomapou  [13] 
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3. Stavební činnost 

3.1 Soupis stavebních objektů 
 

 Stavba Obchodního centra jako celek se skládá z dle [7] těchto stavebních objektů: 

 

  SO 01 – HTÚ a vyvolané stavební objekty 

  SO 02 – Budova obchodního centra [jde o konstrukční systém skeletový 

                (sloupový), tvořený z monolitických montovaných sloupů] 

  SO 03 – Reklamní zařízení 

  SO 04 – Přípojka vody 

  SO 05 – Přípojka kanalizace 

  SO 06 – Odvodnění zpevněných ploch 

  SO 07 – Přípojka plynu 

  SO 09 – Osvětlení areálu 

  SO 10 – Zpevněné plochy 

  SO 11 – Sadové úpravy 

  SO 12 – Úpravy místní komunikace 

  SO 13 – Přeložky inženýrských sítí 

                1) – přeložky a úprava telekomunikačních zařízen 

                2) – přeložky a úprava rozvodů VO 

  SO 16 – Odlučovač ropných látek 
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3.2 Zahájení stavby 
 

 Nejdříve byla provedena rekognoskace zájmového území, do kterého se měli 

zastavovat stavební objekty obchodního centra. Zjišťovala se návaznost do stávající 

zástavby a do již nefunkčního areálu dřevokombinátu.  Z toho musela být odstraněna 

část nosných sloupů jeřábové dráhy, zasahující do prostoru budoucí stavby a která již 

delší dobu nebyla funkční. Došlo k demolici stávajícího oplocení a k vyčištění prostoru 

dočasného záboru, kde měli probíhat stavební práce. Hranice dočasného záboru byla 

vyznačena (vytýčena) v terénu dočasnou stabilizací.  

 

 Místo zájmového území OC bylo nejdříve upraveno - HTÚ (hrubé terénní úpravy).  

Bylo provedeno vyčištění od zeleně, křovin a náletů, které byly následně odvezeny. 

Dále byly odtěženy a odvezeny materiály, které se nacházely v místním terénu a které 

nevyhovovali zatížení stavebním objektem. Následně byly provedeny dosypávky 

předepsaným materiálem a srovnání HTÚ na požadovanou niveletu a její vyspádování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Obr.7 Demolice sloupu bývalé výrobní haly 
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3.3 Geodetická činnost při výstavbě 
 

V srpnu  2012 byly započaty stavební práce. Během výstavby se firma Geoprof s.r.o. 

Bruntál podílela na veškerých geodetických pracích při výstavbě.  

  

Jednalo se o tyto geodetické úkony: 

 1.vytyčovací práce 

 2.kontrolní měření stavebních objektů 

 3.zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán 

 

Poslední z bodů – výsledky zeměměřických činností při dokončení stavby, sloužily jako 

dokumentace pro kolaudační rozhodnutí, kterým se schválil zkušební provoz 

obchodního centra.  

 

Tento bod, nebo-li první část je předmětem a zároveň tématem této bakalářské práce. 

 
Obr.8 Výstavba skeletu OC (foto Geoprof) 
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3.4 Stručný popis stavební činnosti 
 

Po geodetickém vytýčení os nosných patek a výšky stavby, byly provedeny výkopy pro 

podkladní betony a následně jejich realizace. Na podkladních betonech se následně 

pomocí vyrobeného bednění vytvarovali železobetonové patky,  které slouží jako pevný 

nosný základ pro nosné sloupy skeletu stavby prodejny. Ten je tvořen železobetonovými 

sloupy s nosy, na které se umisťovali vodorovné části nosné konstrukce. Obvodovou 

výplň stavby mezi sloupy tvoří cihlové zdivo, které je založeno na základových pásech 

v obvodu stavby.  

Střecha je tvořena dřevěnými montovanými příhradovými nosníky s krytinou.  

Manipulační plocha uvnitř stavebního objektu OC byla zhutněna únosným materiálem a 

jeho finální podoba je tvořena jednolitou betonovou podlahou.  

 

 

Obr.9 Výstavba hrubé stavby OC a podzemních inženýrských sítí 
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4. Měřická síť 

4.1 Návrh měřické sítě 
 

 Nejdříve byla v projektové koordinační situaci navrhnutá geodetická síť tak, aby byly 

vidět veškeré stavební objekty a jejich charakteristické body. Byla rovněž zohledněna 

viditelnost na vybrané body základního bodové pole. Tímto předběžným odhadem jsem 

si předem určil, že bude potřeba 3 až 5 pevných měřických bodů a jeden pevný odrazný 

nalepovací štítek na zdi stavby v blízkosti nových stavebních objektu.  

 

Obr.10 Odrazný nalepovací štítek 

 Ze všeho nejdříve bylo nutné vytvořit stabilizované body měřické sítě, ze kterých bude 

probíhat tachymetricky měření podrobných bodů objektů stavby. 

 Byly zde dvě možnosti provedení měřické sítě:  

1. pomocí metody GNSS   

2. terestricky měřená síť připojená na ZPBP, PPBP a ZVBP.  

Konečnými důvody zamítnutí tvorby sítě pomocí GNSS byli: 

- vcelku husté pokrytí zájmového území základním bodovým polem a rovněž 

dobře dostupné výškové bodové pole  

- vytvoření sítě pomocí GNSS by bylo v tomto případě oproti terestrickému 

provedení sítě méně ekonomické. 

- v požadovaných místech dvou stanovisek byli nad nimi vzrostlé stromy, které 

korunami stromů zakrývali částečně oblohu, u třetího a čtvrtého byli v těsné 

blízkosti nadzemní stavební objekty, čímž by ztížili, nebo znemožnili  příjem 

signálu z družic 

Bylo tedy zjištěno veškeré základní bodové polohové pole z portálu [13], podle kterého 

připadalo v úvahu zhotovení měřické sítě. Rovněž byly zjištěny v blízkosti veškeré 

nivelační body výškového bodové pole, které byly nutné pro určení absolutní 

nadmořské výšky. 
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4.2 Zjištění stavu bodového pole – rekognoskace 
 

 Jako nejvhodnější pro polohové určení měřické sítě se dle přehledné mapy jevily body 

PPBP číslo 526, 580, 595, 638 a 639 se ZPBP 2617-16. Pro výškové určení sítě 

připadali v úvahu body Fbd-40, Fbc-44 a Fcd-49. 

 Rekognoskací na místě samém, s přihlédnutím k [3], bylo zjištěno, že body 638, 639 a 

640 bude problém najít pomocí  vytisknutých  místopisů s kótami a oměrnými. Jednak 

se v místě nachází novější autobusová zastávka, která v místopise nebyla zanesena a za 

druhé bylo zřejmé, že od roku 1997 došlo několikrát k úpravě komunikace a za třetí na 

určených rozích domů, které mají mít hodnoty souřadnic PPBP se nachází termofasáda.  

Tudíž se dalo předpokládat, že body můžou být poškozené, zničené, nebo nepoužitelné. 

Body byly vyhledávány křižnými kótami dle geodetických údajů o PPBP a ZVBP, v 

případě nenalezení na povrchu terénu bylo použito zednické kladivo pro hledání v 

rostlém terénu a v nánosech štěrku na okraji komunikace. 

 

 

Obr.11 Náhled na přehledný náčrt  bodového pole (příloha č.3) 
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Popis jednotlivých šetření bodů základního bodového pole:  

 

Trigonometrický bod č.2617-16 – jedná se o makovici kostelní věže kostelu 

nalezen,ověřen a  použit. (viz příloha č.4) 

Obr.12 Kostel sv.Michala ve Vrbně pod Pradědem, TB2617-16 

 

Bod polohového bodového pole č.526 – jihozápadní roh domu čp.397. Nalezen,ověřen 

oměrnými kótami a  použit. (viz příloha č.4) 

 

Bod polohového bodového pole č.595 – západní roh domu čp.236. Nalezen,ověřen 

oměrnými kótami a  použit. (viz příloha č.4) 

 

Bod polohového bodového pole č.638 - (nenalezen) 

 Tady zřejmě došlo k poškození, jelikož autobusová zastávka se v místopise vůbec 

neobjevuje, ale kóty od jednotlivých prvků nás předběžně určily protínáním právě v 

jejím místě. Kámen M2 nebyl nalezen a jestli se náhodou v místě pod dlažbou nachází 

nelze poznat,ale logicky předpokládáme jeho trvalé zničení. (viz příloha č.4) 
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Bod polohového bodového pole č.639 - (nepoužitý) 

 U tohoto rohu domu je evidentní nová termofasáda. Dle oměrných kót v detailu má být 

od země směrem nahoru sokl a následně odskok do vnitřku objektu, kde ve výšce 1metr 

má být roh určen. Jenže na místě je ve skutečnosti od země sokl a následně směrem 

nahoru následuje odskok cca 20cm ven od stavby. Bod byl zamítnut při použití určení 

měřické sítě. (viz příloha č.4) 

 

Obr.13 Dům čp.3/318 s novou termofasádou 

 

 

Bod polohového bodového pole č.640 - (nenalezena) 

 Zde by měla být dle kót trubka na okraji silnice, ale bohužel žádná nebyla nalezena. 

Jestliže při opravě komunikace náhodou vydržela její frézování při rekonstrukci, bude 

zaasfaltovaná pod novým povrchem. Tudíž nelze prohlásit ani její poškození nebo 

zničení. V poznámce hlášeno „nenalezen“. (viz příloha č.4) 
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Bod polohového bodového pole č.580 - (nalezen,použit a nakonec vyloučen) 

 Tento bod nevykazoval nějaké odchylky od místopisu a byl v budoucnu následně použit 

pro kontrolní ověření polohy měřické sítě. A právě tady se zjistil nesoulad údajů 

souřadnic udávaných na CUZK oproti seznamu souřadnic rohu objektu v mapě DKM. 

Ačkoliv byl dle místopisu na objektu bývalé vrátnice, dle kresby DKM vykazoval bod 

polohu zcela mimo objekt. (viz příloha č.2) 

Po nahlášení tohoto nesouladu souřadnic polohy s kresbou DKM a oměrnými kótami na 

místě bodu č.580 přišel zpět email s tímto textem: 

 

„Dobrý den, 

dnes dne 18.5.2015 přišlo hlášení na nesouhlas polohy bodu PBPP na objektu p. č. 

715/38 v průmyslovém areálu (dnes v podstatě zbořeném ve vlastnictví společnosti 

ENERGOAQUA). 

Bod byl zřízen při mapování pro ZMVM v roce 1982. Výpočet bylo zpřesněn a 

kontrolován při převodu ZMVM na DKM. Všechny objekty uvnitř závodu byly do DKM 

zobrazeny na základě ZMPZ 213, nebyly původně obsaženy v ZMVM (vyznačovala se 

jen budova s č. p.). Dnes již zde není evidována stavba, jen jiná plocha s využitím 

ostatní plocha. Nevím, co z objektu zbylo venku, ale navrhuji bod zrušit.  

 

Ing. Karel Gregor 

vedoucí technického odboru 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj“ 

 

Bod byl tudíž následně zrušen. 
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Popis jednotlivých šetření základních výškových bodů: 

 

Základní výškový bod č.Fbd-40 – Jesenická ulice, dům č.p.7, byl nalezen téměř 

okamžitě a ověřen dle místopisu. Jedná se o nivelační čepovou značku ve zdi, který je 

ve velice zachovalém stavu s orientační cedulkou. (viz příloha č.5) 

 

Obr.14 Nivelační čepová značka na zdi domu čp.7, Jesenická ulice 

Základní výškový bod č.Fbc-49 – Bezručova ulice, starší obchodní dům, byl nalezen 

bez problémů a ověřen dle místopisu. Jedná se o nivelační čepová značka ve zdi, který 

je v zachovalém stavu bez orientační cedulky(viz příloha č.5) 

 

Obr.15 Nivelační čepová značka na zdi obchodního domu, Bezručova ulice 
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Tabulka č.1 - seznam souřadnic použitých ZBPP a PBPP 

 

 

Tabulka č.2 - seznam výšek použitých ZBVP 
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4.3 Realizace měřické sítě 
 

 S náčrtem plánu měřické sítě jsem se vydal na místo samotné, realizovat tuto síť v 

terénu. Vzhledem k tomu, že na staveništi ještě probíhali dokončovací stavební práce, 

bylo potřeba návrh sítě mírně poupravit, abychom nebyly s totální stanicí při 

zaměřování hotové stavby překážkou a opačně, aby nebyly stavební stroje a stavební 

materiál překážkou pro nás.  

Byly vytvořeny pevné body kolem stavebních objektů tak, aby bylo možno orientovat 

směr z jednoho stanoviska na další dvě stanoviska, nebo na další dva body základního 

bodového pole. Body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby s délkou 4cm, barevným 

sprejem zvýrazněny a označeny čísly 4001 až 4005. Rovněž byl na stěně jednoho 

nejbližšího původního objektu umístěn samolepící odrazný terč 4x4cm, pro možnost 

měření další známé orientace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 Stanovisko 4003 – nastřelovací hřeb 40mm v dlažbě cyklostezky 

 Polární metodou s trigonometrickým určováním výšek byl určen bod 4001, na kterém 

započalo určovaní měřické sítě. Polohová souřadnice byla určena metodou volného 

stanoviska, to je určení  metodou protínání zpět z délek a úhlů. Výška byla určena 

trigonometricky z nivelačního bodu Fbd – 40 a kontrolně byla výška ověřena na další 

nivelačních bod Fcd-49. Stanovisko 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007 a odrazný 

štítek na zdi objektu 7001 byly určeny metodou rajónu. 

Stanovisko 4005 a 4007 byli pouze dočasné, časem byli zničeny výstavbou, jelikož v 

místě určení stanovisko ještě nebyly hotové zpevněné plochy. 
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Obr.17 Náhled na přehledný náčrt měřické sítě (viz příloha č.7) 
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5. Mapování 

 5.1 Použité přístroje a pomůcky 
 

 Totální stanice 

K veškerým tachymetrickým měřením byla použita „totální“ stanice Nikon Nivo 2M. 

Jedná se o plně elektronickou totální stanici s odnímatelnou trojnožkou, LCD displejem 

v jedné poloze, nekonečnými třecími ustanovkami, optickým centrovačem, dvěma 

bateriemi, dvouosým kompenzátorem a s dalekohledem se 30x zvětšením. Podrobné 

parametry totální stanice série M (příloha č.6). 

Obr.18 Nikon Nivo 2.M 
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 Stativ 

 K totální stanici byl používán dřevěný stativ značky NEDO s ocelovou hlavou a 

teleskopickými nohami, jehož výška se koriguje pomocí dotahovacích šroubů. 

 

 Odrazný hranol , výtyčka 

 Při měření byl používán odrazný hranol ve výklopném držáku, našroubovaný na 

teleskopickou výtyčku s orientačním dvoubarevným terčem pro lepší cílení na větší 

vzdálenost, šroubením spojený s hranolem. Konstanta odrazného hranolu je –37mm a 

základní nejnižší výška hranolu na tyčce je 1.5m, při maximálním vysunutí je výška 

2.6m.   

 Při určovaní stanovisek se vytyčka s hranolem fixovala do trojnohého ocelového 

stojanu s dotahovacím šroubem. Kontrolní oměrné, doměrky a kolmice byly měřeny  

navíjecím ocelovým pásmem s plastovou rukojetí. Pro komunikaci měřiče s figurantem 

byly použity ruční přenosné radiostanice ALINCO. 

 

 

 

5.2 Proces měření - mapování 
 

 5.2.1 Metoda mapování 

 

 Mapování bylo prováděno tachymetricky, což je metoda v současné době nejvíc 

používaná při společném měření polohopisu a výškopisu. Polohu podrobných bodů 

určujeme z měřické sítě  polárními souřadnicemi – vodorovným úhlem a délkou. Výšku 

podrobných bodů určujeme trigonometricky – ze změřeného svislého úhlu a délky.  

Měření sítě bylo provedeno v jedné skupině ve dvou polohách. Podrobné body byly 

měřeny pouze v jedné poloze dalekohledu. Nedostupné body, zejména rohy okolních 

stávajících objektů, byly měřeny laserovým odrazným paprskem. U těchto bodů nebyla 

registrovaná výška cíle, jelikož jí nebylo možné z důvodu nedostupnosti změřit.  
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5.2.2 Podrobné měření nadzemních stavebních objektů 

 

- byly měřeny přiloženým hranolem k rohům objektů, kdy po změření vzdálenosti 

byla provedena korekce orientace směru na hranu objektu. Na tento postup je 

nutné brát velký zřetel, jelikož hranol se signalizačním terčem je dost velký na 

to, abychom mohli zacílit hranol vedle objektu a zaregistrovat směr na středu 

hranolu. Tento úkon se řeší často a je nutné mít hranol namířený vždy kolmo od 

měřeného objektu, aby nám odpovídala vzdálenost jak na roh objektu, tak na 

střed měřeného hranolu. Zvolí se metoda posunutého úhlu, tzn. že se změří 

vzdálenost a TS čeká na korekci úhlu na měřený objekt. Po zacílení na 

požadovaný cíl se registruje změřená vzdálenost s opraveným úhlem. Tento 

problém může být odstraněn měřením na odrazný štítek. Ovšem musíme si 

přitom uvědomovat rozdílnou konstantu oproti odraznému hranolu. 

- měření zpevněných ploch bylo měřeno na okrajových lomech, nebo v oblouku, a 

nebo na změnách v niveletě, aby nebyla překročena odchylka skutečného bodu 

od měřené spojnice větší než 10cm    

- měření obrubníků lemujících zpevněné plochy bylo měřeno na vnitřní straně, 

směrem ke zpevněné ploše. Tento fakt je nutné mít na paměti, jelikož při křížení 

obrub různých ploch můžou vznikat nejasnosti s vynesením linií v kresbě, 

protože silniční obruba má šíři až 15 cm, což je hned viditelné, při špatném 

propojení jednotlivých obrub. Z tohoto důvodu je vhodné u některých staveb, 

kde se jedná zejména o zpevněné plochy, vynést vnitřní i vnější hranu obruby, i 

když v mapách velkých měřítek nemusí být obě linie rozeznatelné, nicméně se 

bude jevit jako jedna silnější linie. Toto je výhoda, že se nám nový stavební 

objekt takto v kresbě zvýrazní, jako by byl vyznačen tlustější čarou. Dalo by se 

namítat, že je tato metoda zbytečně složitá a že by vše šlo řešit jednou linií v ose 

obruby. Je to také řešení, ale změřená výška podrobného bodu nebude skutečná 

výšková kóta zpevněné plochy nýbrž výška obruby. A také je zde další věc, a to 

ta, že investor nebo zhotovitel téměř vždy chtějí znát výměry skutečných ploch 

zpevněných ploch, aby mohli porovnat tento údaj s projektovou dokumentací a 

zjistit, zda projektovaná výměra odpovídá plánovanému rozpočtu. 

 



31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19 Vyznačení šířky obrub dvojitou linií 

 

- oblouky ploch byly měřeny detailně, více jak 3 body nutných k vykreslení 

oblouku a to z toho důvodu, že tato účelová mapa sloužila i jako podklad pro 

zhotovení geometrického plánu zpevněných ploch a v katastru nemovitostí se 

oblouky mohou objevovat jen zcela výjimečně 

- oplocení bylo měřeno ve zlomech linie na sloupcích plotů 

- pro kontrolu polohové a výškové třídy přesnosti bylo měřeno několik bodů z 

více stanovišť (podrobněji bude popsáno dále v textu) 

 

 Objekt prodejny, zpevněné plochy i inženýrské sítě byly dobře přehledné, terén byl 

téměř rovný bez větších výškových převýšení. Mapování nám pouze stěžovala velká 

aktivita stavebníků při dokončovacích pracích. Provoz na stavbě, jak dělníků s 

materiálem, tak stavebních strojů vyžadoval zároveň koordinaci se stavbyvedoucím. 

Bylo s ním totiž nutné konzultovat, kde je možné mít stanovisko a stát na něm 

s totální stanicí, abychom nenarušovali provoz stavby. 
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5.2.3 Podrobné měření inženýrských sítí: 

 

- realizovaná kanalizace byla měřena na poklopech šachet a na poklopech vpustí, 

hloubka dna byla doměřena svinovacím metrem a přičtena k výšce na poklopu 

- vodovod byl měřen položený ve výkopu, místy musel být vyznačen na terénu 

sprejem zhotovitelem vodovodu s údajem o hloubce uložení. Jednalo se pouze o 

místa, kde bylo potřeba pohybu stavebních strojů a dělníků.   

- kabely vedení NN (nízké napětí) a VO (veřejného osvětlení) byly měřeny 

uložené ve výkopech 

 

 

5.2.4 Problematika měření podzemních inženýrských sítí 

 
 Předpoklad, že se na takto frekventované stavbě podaří zaměřit celá inženýrská síť 

položená ve výkopu nezasypaná, je málo pravděpodobná, i když se na tento požadavek 

zhotovitel stavby upozorňuje a je tato věc zákonem dána [5] §13 písm.6. Kvůli 

zvýšenému pohybu stavebníků, stavebních strojů a materiálu se tato věc často řeší 

operativně na místě. Buď se nechají otevřené sondy výkopů v lomových bodech, v 

místech překopů, protlaků a křížení s jinými inženýrskými sítěmi. Nebo se po nutném 

zasypání nové inženýrské sítě provede vytýčení dřevěnými kolíky a vyznačí se na nich, 

nebo v náčrtu popis vytýčeného bodu a jeho hloubka pod terénem. Na zpevněných 

plochách se provede vyznačení značkovacím sprejem s popisem bodu.  

 Nebo je zde ještě metoda průběžného zaměřovaní trasy výkopu s pokládkou, ovšem 

toto řešení se realizuje pouze u delších tras inženýrských sítí. Je zde ovšem třeba brát na 

zřetel, že častější výjezdy k zaměřování průběžně se pokládající inženýrské síti budou 

méně ekonomičtější. 
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Obr.20 Vodovodní potrubí po zapískování ve výkopu 
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5.2.5 Náčrty a kódování 

 

 Během měření nebyl vytvářen polní náčrt, ke každému měřenému bodu byla hlášena 

poznámka, kterou měřič zaznamenal předem dohodnutým kódem do totální stanice -    

kódované měření.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21 Náhled na seznam souřadnic s kódovanými body 
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Seznam vybraných kódů: 

 

− ST - používá se k označení určeného stanoviska 
− OR - znamená orientace na známý bod měřické sítě,ZPBP nebo PPBP 
− RD - používá se obecně jako roh domu, jakožto stavba rodinného domu,nebo 

stavby  vybavenosti 
− C - označení cesty, silnice, komunikace 
− COBR - označení cesty, silnice, komunikace ohraničenou obrubníkem 
− CH - označení chodníku 
− CHOBR - označení chodníku ohraničený obrubníkem 
− PL - oplocení všeobecné,  pro bližší specifikaci lze přidat kód a označit dřevěný, 

drátěný , plechový, betonový nebo plot s podezdívkou 
− RPL - roh oplocení 
− ZLPL - zlom linie plotu 
− DL - dlažba, popřípadě ZLD - zlom nebo dlažby RDL - roh dlažby 
− STR - strom bez rozlišení, druh a velikost lze definovat přidáním kódů 
− LMP - lampa veřejného osvětlení 
− SACH - jedná se o poklop šachty, popřípadě lze přidáním kódů definovat šachtu 

dešťové kanalizace,splaškové kanalizace,nebo vstupní šachtu k vodovodu, či 
teplovodnímu potrubí  

− VP - uliční vpúsť kanalizace 
− SOUPE - šoupě inženýrské sítě plynovodní,vodovodní nebo teplovodní, bližší 

definice dle přidaného kódu 
− HYD – vodovodní hydrant, který lze upřesnit, zda se jedná o podzemní, nebo 

nadzemní 
 

 Kódů pro podrobné body může být nespočet, spíše se jedná o různé kategorie kódů 

podle toho, co je předmětem mapování. Vesměs se jedná o rozvíjení kódu pomocí 

značení R.. – jako roh, X.. – je křížení, ..T – je značení inženýrské sítě měřené na 

terénu. Specifičtější mohou být kódy při zaměřování inženýrských sítí jako plynovodů, 

vodovodů, teplovodů, jelikož jednotlivé typy zařízení se mohou nacházet jen na daných 

inženýrských sítích. To samé platí pro různé druhy oblastí, kde se provádí mapovaní 

(silnice, železnice, vodní toky atd.).  

 Pro ověření některých složitějších prvků a tvarů byla provedena fotodokumentace. 

Nicméně jako hlavní kontrolní podklad mapování byla koordinační situace projektové 

dokumentace. Ty nám do jisté míry částečně nahrazují polní náčrty. 
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5.3 Zpracování naměřených dat 

 

5.3.1 Přenos dat z totální stanice do počítače 

 K přenosu dat z totální stanice do počítače a k výpočtům byl použit software GEUS 

verze 15.5.  

 Data z totální stanice byla přehrána pomocí speciálního kabelu R323 a programu 

GEUS do počítače. 

Po přehrání souborů a jejich uložení vznikne zápisník s koncovkou *.RAW. 

 

   Obr.22 Ovládací panel přenosu dat z totální stanice do počítače 
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Náhled na zápisník: 

 

CO,Nikon RAW data format V2.00 
CO,OCVRBNO 
CO,Description: 
CO,Client: 
CO,Comments: 
CO,Downloaded 20-Nov-2015 13:54:17 
CO,Software: Pre-install version: 1.0.0.5 
CO,Instrument: Nivo2.M 
CO,Dist Units: Metres 
CO,Angle Units: Gons 
CO,Zero azimuth: South 
CO,Zero VA: Zenith 
CO,Coord Order: ENZ 
CO,HA Raw data: Azimuth 
CO,Tilt Correction:  VA:ON HA:ON 
CO, VPENYSPS <JOB> Created 20-Nov-2015 10:09:07 
CO,S/N:A000320 
CO,Temp:4C Press:999hPa Prism:37 20-Nov-2015 10:13:09 
CO,HA set in Quick Station 
ST,4001,4001,174000000526,174000000526,1.600,0.0000,0.0000 
SS,174000000526,1.498,117.038,0.0008,99.4518,10:13:45,OR 
SS,174000000526,1.498,117.037,199.9980,300.5422,10:14:21,OR 
CO,RAW added:dY=0.005 dX=0.001 dZ=-0.011 
SS,174000000595,1.498,190.638,200.3062,100.5166,10:20:57,OR 
SS,174000000595,1.498,190.634,0.3044,299.4806,10:21:36,OR 
CO,RAW added:dY=-0.006 dX=-0.004 dZ=-0.008 
SS,7001,1.498,92.320,221.3064,99.0756,10:18:55,OR 
SS,7001,1.498,92.321,21.3052,300.9228,10:19:31,OR 
CO,RAW added:dY=-0.001 dX=0.002 dZ=-0.002 
SS,1,1.498,134.221,388.0124,99.4028,10:15:56,RD 
SS,2,1.498,120.148,386.8398,99.4168,10:16:22,RD 
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5.3.2 Zápisník a výpočty 

 

Hlavičku zápisníku tvoří název zakázky, konfigurace totální stanice, datum založení 

zakázky, datum měření, datum přehrání zápisníku, teplotu, tlak, zkreslení délek a 

konstantu hranolu. 

V zápisníku se registruje měřené stanovisko, orientovaný směr na další bod měřické 

sítě, popřípadě směrník a výšku totální stanice nad pevným bodem stanoviska.  

Dále se v zápisníku registruje číslo měřeného bodu, výška cíle, šikmá délka, vodorovný 

úhel, zenitový úhel, čas měření daného bodu a kód poznámky nahlášené figurantem.  

 

Před zahájením výpočetních prací je nutné zadat v programu zkreslení délek, jelikož to 

nebylo zadáváno v totální stanici při měření, pouze byla zavedena korekce z teploty a 

tlaku vzduchu v místě měření TS. 

Pro zkreslení délek byly vybrána polohová souřadnice a nadmořská výška bodu PBPP, 

který se nachází v těsné blízkosti zájmového zemí. 

 

  

Obr.23 Tabulka definující zkreslení délek pro danou prostorovou polohu 

 

Po úpravě zápisníku je možné začít hromadně dávkou vypočítat postupně všechny 

zápisníky měření. Výpočetní protokol je sestaven postupně dle zpracování (příloha č.8). 
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6. Kontrola přesnosti mapování 
 

 Pro stanovení požadované  přesnosti vycházíme z [1]. Jedná se o českou  státní normu 

pro Mapy velkých měřítek. Ta je daná přesností určení souřadnic účelových map a 

základních map, kterou definuje střední souřadnicová chyba  m x,y vycházející ze 

středních souřadnicových chyb x,y. 

                           mx,y =√0,5 * ( mx² + my² ) 

 

Posouzení dostatečné 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 [9]. 

 

 

 

 

6.1. Testovací soubor 
 
 
 V terénu bylo celkem zmapováno území o 365 podrobných bodech . Z tohoto souboru 

bodů bylo do testovacího výběru vloženo 20 kontrolně měřených bodů.  

 

 Kritérium polohové odchylky  |∆p| < 1.7 * ux,y 

                                                             |∆p| < 0.24m  

 

 Kritérium výškové odchylky    |∆H| < 2 * uH * √k 

                                                             |∆H| < 0.26m 
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6.2. Testování přesnosti polohopisu 
  

Podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK  

mají v poloze danou základní střední souřadnicovou    mx,y =  0,14m [1]. 

 Po výpočtu souřadnic podrobných bodů provedeme posouzení přesnosti  určení polohy   

a výšky podrobných bodů. Dosažení stanovené přesnosti bylo ověřeno kontrolním 

zaměřením na jednoznačně definovaných bodech  účelové mapy.  

 Tabulka č.3 - seznam testovaných souřadnic 

 

 

 

Z přehledné tabulky testovaných bodů je zřejmé, že dosažené polohové odchylky 

kontrolních podrobných bodů,  nepřekračují dovolená kritéria pro 3.třídu přesnosti. 
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6.3. Testování přesnosti výškopisu 
 
 Podrobné body určené geodetickými metodami ve výškovém systému Bpv  

mají ve výšce danou základní střední souřadnicovou    mH =  0,12m [1]. 

 Po výpočtu souřadnic podrobných bodů provedeme posouzení přesnosti  určení polohy   

a výšky podrobných bodů. Dosažení stanovené přesnosti bylo ověřeno kontrolním 

zaměřením na jednoznačně definovaných bodech  účelové mapy.  

 

Tabulka č.4 - seznam testovaných výšek 

 

 

 

Z přehledné tabulky testovaných bodů je zřejmé, že dosažené výškové odchylky 

kontrolních podrobných bodů,  nepřekračují dovolená kritéria pro 3.třídu přesnosti. 
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7.Grafické zpracování – digitální kresba 

 

7.1 Načtení bodů do grafiky 
 

 Po zpracování a vypočtení veškerých zápisníků je z vypočtených souřadnic vytvořen 

seznam souřadnic podrobných bodů a měřické sítě v pořadí souřadnice polohy (Y,X) 

výška (Z) a kód bodu (Popis). 

 Tento seznam souřadnic je nahrán hromadně do programu Microstation PowerDraft 

pomocí geodetické softwarové nástavby MGEO. Do výkresu se nám načtou podrobné 

body označené číslem, tečkou a popisem. Tečka před číslem nám definuje polohu bodu.  

 

 

 

Obr.24 Hromadné načtení podrobných bodů přes nástavbu MGEO 

 

 



43. 

7.2 Zpracování kresby 
 
 Pomocí chytré předvolby v programu nazvanou „dochytávání bodu“ se nám zjednoduší 

vybírání jednotlivých podrobných bodů,  které nám vytvoří zmenšený obraz stavby. 

Jako pomůcku při spojování kresby použijeme projektovou dokumentaci a 

fotodokumentaci při měření. Rozlišení jednotlivých prvků provedeme pomocí různých 

barev linií stavebních objektů. Nové stavební objekty by měli být v kresbě jednoznačně 

identifikovatelné, tudíž dáme liniím různé tloušťky. V kresbě rozlišujeme prvky liniové, 

bodové a textové. Liniemi vyznačujeme obvody, hrany a charakteristické tvary 

polohopisu. Bodovými značkami vyznačujeme objekty malých rozměrů, většinou znaky 

inženýrských sítí, stromy, dopravní značení a doplňkové znaky polohopisu. Textem se 

definuje název, nebo číslo stavebních objektů, popisy ulic, čtvrtí, obcí, místní 

názvosloví, ale také popisy ploch a inženýrských sítí. 

Obr.25 Pracovní prostředí Microstation s nástavbou MGEO 
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7.3  Grafické výstupy 
 
 Když byly vyneseny veškeré grafické prvky kresby, provede se úprava grafického 

vzhledu tak, aby byly veškeré popisy ve volném prostoru, aby se nekřížili s liniemi nebo 

jinými grafickými prvky. Dále se texty natočí dle pohledu, nebo dle prvku, který text 

definuje. Potom se posunují čísla podrobných bodů, ale pouze tak, aby bylo jasné, 

kterou polohu definuje. Konkrétní místo podrobného bodu reprezentuje tečka před 

číslem, ve vztažném bodě čísla. V této fázi je možné provést dvě verze grafického 

výstupu. 

 

 Digitální - jednotlivé čísla, popisy a výšky podrobných bodů mají jeden vztažný bod, 

který je pravou polohou daného bodu. Aby byla kresba přehledná, může se změnit 

vzdálenost a poloha k vztažnému bodu tak, aby kliknutím na číslo byla vždy nalezena 

pravá poloha bodu. Také lze podrobnými body zahuštěné místa upravit přesunutím 

některých méně významných bodů do jiných vrstev, které nejsou aktivní, tudíž nekazí 

přehlednost mapy. 

 Hotová kresba se uloží pod názvem stavby, nebo podle města a ulice, popřípadě 

katastrálního území, definující parcelním číslem. Výstupním souborem programu 

Microstation je digitální výkres s příponou DGN. Ten je možno převést na soubor DWG 

či DXF pro program AutoCad, pro potřeby projektantů, kteří s tímto programem 

nejčastěji pracují.  

 

Tištěná -  vybere se formát rámečku mapového listu, do kterého se vejde celé 

mapované území, včetně tabulky s popisovým polem a s legendou. Ta se umisťuje vždy 

do pravého dolního rohu výkresu.  Dále se provede posunutí čísel, jestliže jsou v 

některých místech přes sebe, aby bylo z výkresu jasná definovaná poloha čísla.  

 V tomto případě byl zvolen formát 3xA4 s v měřítku 1:500, ve  3.grafických výstupech:  

   1. samotný objekt prodejny se zpevněnými plochami, oplocením a terénními 

úpravami, jakožto polohopisný plán 

   2. samotný objekt prodejny se zpevněnými plochami, oplocením a terénními 

úpravami, jakožto výškopisný plán 

   3. inženýrské sítě k prodejně s popisy a kótami od pevných bodů k lomovým bodům 

inženýrské sítě 
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8. Dokumentace skutečného provedení stavby 

  

8.1  Účel dokumentace 
 

 Jelikož se jedná o účelovou mapu, která slouží jako podklad pro kolaudaci zhotovené 

stavby, je potřeba vyhotovit geodetickou část dokumentace skutečného provedení 

stavby. Ta slouží jako jeden z podkladů, pro ověření skutečně provedených prací na 

stavbě. Předlohou pro kontrolu stavby je projektová dokumentace, se kterou by mnělo 

geodetické zaměření souhlasit. 

 Prvků, které se touto dokumentací ověřuje je hned několik. V první řadě se ověřuje 

tvar, velikost, dále poloha,  množství a návaznost  na okolí. K těmto účelům slouží 

výkres skutečného provedení stavby s čísly bodů, které jsou definovány textově v 

seznamu souřadnic. 

 K hotovým výkresům se připojí digitální katastrální mapa, kterou poskytnulo v místě 

působící katastrální pracoviště. Grafická část souboru katastru nemovitostí je převedena 

do výkresového formátu DGN, kterou připojím k výkresu SPS. Takto lze lehce zjistit 

polohu OC vůči KN a zároveň se ověří, zda nedošlo ke stavbě na cizím pozemku, nebo 

k nějakým jiným polohovým odlišnostem od projektovaného umístění, či návaznosti na 

okolní parcely. 

 

8.2  Kompletace dokumentace 
 
 Po vyhotovení všech souborů v elektronické podobě jak s textovou, tak s výkresovou 

částí, se provedlo vytištění všech patřičných příloh v požadovaném počtu a zároveň se 

provede kompletace geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, která 

obsahuje všechny potřebné náležitosti potřebné ke splnění požadavku kladené na 

geodeta [5]. Ta se následně odevzdá zadavateli, který si zkontroluje, zda obsahuje 

všechny požadované části výsledků zeměměřické činnosti a rovněž zkontroluje počet 

kusů provedení dokumentace.  
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8.3  Obsah dokumentace 
 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se skládá z těchto částí: 

1. Titulní stránka (širší vztahy) 

2. Technická zpráva 

3. Seznam souřadnic podrobných bodů a měřické sítě 

4. Mapa v daném měřítku v tištěné podobě 

5. Přehledný náčrt mapových listů (je-li stavba na více výkresech) 

6. Tabulky s výměrami (vyžaduje-li to investor) 

7. Datový nosič s digitálními soubory dokumentace (výkresy,texty,tabulky) 

 

Tyto jednotlivé části se mohou pevně spojit ve vazbu, nebo jinak formátovaný ucelený 

dokument, pokud to výkresy dovolují. Jestliže ne, dají se všechny části do složky se 

seznamem všech příloh. 

Dokumentace byla vyhotovena ve 3 provedeních, kdy jedno provedení dostal investor, 

druhé stavební úřad a třetí zůstal zhotoviteli stavby. 

 
 
 

8.4  Předávací protokol dokumentace 
 
Souhlas a zodpovědnost za dokumentaci se stvrzuje předávacím protokolem, který 

konkrétně charakterizuje: 

- popis dokumentace skutečného provedení stavby 

- počet vyhotovených provedení dokumentace 

- údaje o předávajícím subjektu dokumentace 

- údaje o přebírajícím subjektu dokumentace 

- datum a místo předání 

- podpisy zástupců obou zúčastněných subjektů 

 

Protokol se vyhotovuje 2x v originále pro každý zúčastněný subjekt. 
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Závěr a zhodnocení 
 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby  byla dle úspěšně 

vyhotovena a splnila veškeré požadavky na geodeta, spojené s jeho činností na stavbě. 

Byly dodrženy zásady při přípravě mapovaného území [8], zhotovení a zaměření 

měřické sítě s následným mapováním. 

Požadovaná přesnost dle [1]  byla dodržena. Ověření bylo v provedeno v kapitole 6. při 

testování přesnosti určení souřadnic u map základních a účelových.  

Podrobné body určené geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 

výškovém systému Bpv jsou určené s požadovanou přesností v poloze danou základní 

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

souřadnicovou chybou mH = 0.12m. [1]  

Dle vyhlášky [9] jsou souřadnice podrobných bodů polohopisu určené s přesností, která 

je daná základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0.14m. Mezní souřadnicová 

chyba uxy je stanovena dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy.  

 

Celkově hodnotím veškeré geodetické úkony provedené ve spojitosti s dokončením 

stavby pro mě jako velký přínos. Je potřeba mít na mysli, že každá stavba je své 

podstatě originál, že se od sebe vždy jedna od druhé liší, i když může jít o typový 

projekt použitý na různých místech. Prostředí daného území, tvarová specifikace 

objektu, začlenění do zástavby a infrastruktury města, dělá z každé takové stavby 

originál, že přesně definovaný přístup nelze aplikovat na všechny stavby stejného, či 

podobného charakteru.  

 Tato bakalářská práce se snaží nastínit všechny podmínky a charakteristiky prostředí, 

které musí geodet vzít v potaz a kterým se musí přizpůsobit. Nicméně postup geodeta 

v jednotlivých bodech, který je pospán v této bakalářské práci, je jakožto návod, jak si 

poradit s účelovým mapováním alespoň trochu podobné pozemní stavby. 
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Obr.26 Hotová stavba OC Vrbno pod Pradědem – pohled z boku 

 

 

 

 

 

 

Obr.27 Hotová stavba OC Vrbno pod Pradědem – pohled z ulice Jesenická 
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Seznam použitých zkratek 
 

S-JTSK               Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv                     Výškový systém Baltský po vyrovnání 

ČUZK                 Český úřad zeměměřický a katastrální 

k.ú.                      Katastrální území 

TB                       Trigonemotreický bod 

PPBP                  Podrobné polohové bodové pole 

ZPBP                  Základní polohové bodové pole   

ZVBP                 Základní výškové bodové pole 

GNSS                 Globální navigační systém 

TS                       Totální stanice 

ČSN                    Česká statní norma 

OC                      Obchodní centrum 

SPS                     Skutečné provedení stavby 

KN                      Katastr nemovitostí 

SO 01                 Stavební objekt číslo 1 

HTU                   Hrubé terénní úpravy 

VO                      Veřejné osvětlení 

NN                      Nízké napětí 

VN                      Vysoké napětí  

DGN                   Design – označení formátu výkresu Microstation 

DWG                  Drawing - označení formátu výkresu AutoCad 
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Seznam příloh 
 

Příloha.č.1 – Širší vztahy 1: 50 000                                          - elektronicky + tištěná A4 

Příloha.č.2 – Širší vztahy 1: 5 000                                            - elektronicky + tištěná A4 

Příloha.č.3 – Geodetické základy – přehledný náčrt                 - elektronicky + tištěná A4 

Přílohy.č.4 – Geodetické polohové základy z portálu          - elektronicky + tištěná 3xA4 

Přílohy.č.5 – Geodetické výškové základy z portálu            - elektronicky + tištěná 2xA4 

Příloha.č.6 – Technické parametry TS Nikon Nivo                  - elektronicky + tištěná A4 

Příloha.č.7 – Grafický přehledný náčrt měřické sítě                 - elektronicky + tištěná A4 

Příloha.č.8 – Výpočetní protokol                                                                   - elektronicky 

Přílohy.č.9 – Seznam souřadnic podrobných bodů               - elektronicky + tištěná 5xA4 

Příloha.č.10 – Seznam souřadnic  měřické sítě                         - elektronicky + tištěná A4 

Příloha.č.11 – Výkres (polohopis)                                        - elektronicky + tištěná 3xA4 

Příloha.č.12 – Výkres (výškopis)                                          - elektronicky + tištěná 3xA4 

Příloha.č.13 – Výkres (inženýrské sítě)                                - elektronicky + tištěná 3xA4 

Příloha.č.14 – Technická zpráva                                           - elektronicky + tištěná 2xA4 

Příloha.č.15 – CD nosič s digitálními soubory výše uvedenými                       - přiloženo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


