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Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví  a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění zákona č. (120/2000 Sb., 186/2001 Sb., 319/2004 Sb., 413/2005 Sb.,  
444/2005 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 281/2009 Sb., 380/2009 Sb.)

 Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu    
zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze  odborně způsobilé osoby 

 - určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie (IG),

 - vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně  dokumentace a 
archivace zeměměřických činností,  

 fyzická osoba se středoškolským vzděláním zeměměřického směru

 s vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru ……(ÚOZI)

 pro oblast výstavby se ověřování týká: pro oblast výstavby se ověřování týká:

 geodetického podkladu pro výstavbu,

 dokumentace o vytyčovací síti,

 dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru pro účely výstavby,

 geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geometrické, polohové 
a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení),

 výsledky zeměměřických činností ve výstavbě (zák 50/1976 Sb. v pl. znění) musí být 
ověřeny fyzickou osobou s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických  
činností …“ Náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům“  a dále 
podmínkám písemně dohodnutých s objednatelem

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
(vyhl. č.31/1995 v pl. znění, tj. ve znění vyhl. 212/1995,  
365/2001,92/2005 a 311/2009 Sb.)

 A: Příprava staveb
 zhotovení geodetických podkladů,

 posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podkladů, 

 B: Projektování staveb
 vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost nebo doplnění A,

 zhotovení projektu vytyčovací sítě,

 zhotovení podkladu pro územní řízení,

 zřízení a zaměření všech bodů použitých pro projektování a využitelných pro
vytyčování  kontrolní a dokumentační činnosti,

 zhotovení vytyčovacích výkresů,

 zpracování koordinačního výkresu (spolupráce na koordinaci prostorového 
umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů),

 vypracování projektu měření posunů a přetvoření.

 C: Provádění staveb
 vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zákonů 

(50/1976 Sb., 334/1992 Sb. a 61/1977 Sb. v pl.znění),

 zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození, 
kontrola vytyčovací sítě během stavby,
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Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
(vyhl. č.31/1995 v pl. znění)

 prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním 
povolením,

 vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena 
stavební činností,

 vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou drobných staveb v místním 
souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří vlastnickou hranici,

 geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů,

 měření skutečného provedení stavby.p y

 D: Dokumentace a provoz staveb
 zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která 

obsahuje: » číselné a grafické vyjádření výsledků skutečné polohy, výšky a tvaru 
pozemních, podzemních a nadzemních objektů vzhledem k bodům 
vytyčovací sítě,

» 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,

» měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek 
bodů bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů,

» technickou zprávu,

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
(vyhl. č.31/1995 v pl. znění)

 D: Dokumentace a provoz staveb
 geodetická bezpečnostní měření posunů a přetvoření, geodetická 

bezpečnostní měření, zejména jeřábových drah a geodetická kontrolní 
měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními 
předpisy,

 pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících stavebních 
objektů, 

 Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení při 
zeměměřických činnostech podle odstavce C se provádí vždy před zakrytím, 

 Přesnost geodetických měření pro účely výstavby je upravena předpisy 
uvedenými (v příloze vyhl. 31/1995 Sb. v pl. znění.) v přísl. předpisech a 
určených  ČSN.

 Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem, popř. závaznou 
zkratkou použitého  geodetického referenčního systému. (Nařízení vlády 
č.116/1995 resp. 430/2006 Sb o ustanovení geodetických referenčních systémů a 
státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání)

Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví v pl. znění    - ú.z.
 Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být 

vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního 
právního předpisu. 4b) 
4b) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 
13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

 Výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu orgány 
zeměměřictví a katastru musí být dokumentovány v závazných geodetických 
referenčních systémech.

 Toto se vztahuje na stavby na území státu, pokud je dokumentace jejich 
skutečného provedení využívána  ve veřejném zájmu pro vedení kartografických 
děl.

 Úřad odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném 
porušení pořádku na úseku zeměměřictví (nejvýše na dobu 5 let). (§15)

 Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna

 jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně 
dohodnuté  podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností, uvedených v § 13, 
odst.1, písm. c.
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Ochranná pásma  (zákon 458/2000 Sb. - energetický zákon)

 zákaz zřizování staveb bez souhlasu vlastníka, zákaz provádění činností, 
které by ohrožovaly spolehlivost a bezpečnost provozu, popř. znesnadňovaly 
přístup                                                                                                              

elekrizační soustavy prostor v bezprostřední blízkosti, určený k zajištění            
jeho spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví  
a majetku osob 

nadzemní vedení
napětí 1 kV - 35 kV: - vodiče bez izolace 7 mnapětí 1 kV - 35 kV: - vodiče bez izolace 7 m

 - vodiče s izolací základní 2 m

 - závěsná kabelová vedení 1 m

 napětí nad 35 kV do 110 kV - 12 m

 110 kV do 220 kV - 15 m

 220 kV do 400 kV - 20 m

 400 kV - 30 m

 závěsné kabelové vedení 110 kV - 2m

 zařízení telekomunikační sítě - 1 m                                  

podzemní vedení napětí do 110 kV - 1 m

 nad 110 kV                            - 3 m

Ochranná pásma  (zákon 458/2000 Sb. - energetický zákon
- novela 158/2009 Sb.)
 elektrická stanice venkovní elektrická stanice s nap.nad 52 kV 20 m

 stožárová el. stanice (1kV - do 52 kV) 7 m

 zděná el. stanice (1kV do 52 kV) 2 m

 vestavěná el. stanice  od obestavění 1 m                 

Plynárenská zařízení
 nízkotlaké a středotlaké plynovody 1 m na obě strany od půdorysu

 u ostatních plynovodů 4 m na obě strany od půdorysu

 u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

 silniční ochr.pásma   zákon č. 13/1997 Sb. v pl. znění
 100 m od osy přil. jízdního pásu dálnice, rychl. komunikace,

 50 m od osy vozovky ost. silnic I. třídy,

 15 m od osy vozovky silnice II. třídy nebo III. třídy a místní kom. II. Třídy

 ochranná pásma     zákon č. 254/2001 Sb. v pl. znění
 u zdrojů podz. vody  10 m od odběrného místa

 u vodních toků 200m nad místem odběru proti proudu a 100m po proudu a šířce 15 m

České technické normy
 Veškeré ČSN mají doporučený charakter a závaznými se stávají 

prostřednictvím jiného právního předpisu. Pro oblast zeměměřictví plnila tuto 
funkci prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví - vyhl. č. 31/1995 v pl. 
znění a v současnosti věstník ÚNMZ, který řeší tzv. určené normy. Rozšiřující 
funkci závaznosti plní dále smluvní ujednání na dodávku zeměměřických 
činností mezi objednatelem a zhotovitelem.

 Správcem ČSN byl Český normalizační institut (ČNI) - příspěvková 
organizace, nyní - (ÚNMZ)(MPO), který organizuje zpracování, přejímání 
a revize ČSN - technické normalizační komise (TNK). 

 Informace o zpracování nových popř revizích stávajících norem jsou Informace o zpracování nových, popř. revizích stávajících norem jsou 
veřejnosti oznamovány prostřednictvím Věstníku ÚNMZ. V případě zájmu a 
nutnosti uplatnění technických řešení se může subjekt zapojit do 
připomínkového řízení k dané normě.  

 Původní české technické normy označení ...ČSN, předběžné ČSN P

 Přejímaná evropská, popř. mezinárodní norma ČSN EN se stupněm shodnosti:

 idt (identická), tj. shodná v technickém obsahu, stavbě a členění,

 eqv (ekvivalentní), tj. shodná v technickém obsahu,

 neq (neekvivalentní), tj. rozdílná v technickém obsahu,

 mod (modifikovaná), tj. s dohodnutými odchylkami v technickém obsahu,
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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA          ICS 01.060; 07.040 2010
Značky veličin v geodézii a kartografii

ČSN 73 0402

Symbols of quantities in geodesy and cartography

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN 01 9322 z 1979-07-31.

Použitý zdroj – ČSN 73 0402

Příklad z obsahu normy ČSN 73 0402

Použitý zdroj – ČSN 73 0402

PBPP –

Novela ČSN 730415

Důvodem rozhodnutí o revizi normy byly zejména terminologické 
záležitosti, tj. aplikace aktuální terminologie používané v rámci 
mezinárodních evropských norem, zohlednění aktuálních technologií 
(potřeba pojmenování a definování řady nových pojmů, týkajících se 
především nových způsobů určování polohy bodů), aktualizace 
přesnostních charakteristik a celkové vytvoření podmínek výchozí 
technické normy.

PEVNÝ BOD PODROBNÉHO (POLOHOVÉHO BODOVÉHO) POLE

SMĚRNICE PRO TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ MAPOVÁNÍ  (1969)
A
ČSN 73 0401 NÁZVOSLOVÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII.
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Použitý zdroj – ČSN 73 0415

12

106000

400

Použitý zdroj – ČSN 73 0415

Použitý zdroj – ČSN 73 0415
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Terminologie a zkratky
 Stavba - veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technická          

provedení (trvalé, dočasné) (stavební řád)
 ) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 

jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a 
dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která 
slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

 stavby prostorové - stavby, které vznikají prostorovým řazením stavebních
konstrukcí; jsou to budovy, tj. objekty bytové, občanské, průmyslové a
zemědělské výstavby a speciální stavby, např. vysoké pece, plynojemy, věže,
vodojemy a zásobníky kapalin, chemické a technologické objekty, samostatné
stožáry vysílačů vodní hráze a přehradystožáry vysílačů, vodní hráze a přehrady

 stavby liniové - stavby, u kterých převládá jeden rozměr, např. dráhy
(celostátní dráhy, regionální dráhy a vlečky a speciální dráhy), tramvajové
dráhy, lanové dráhy, pozemní komunikace, mosty, tunely, štoly, upravené a
umělé vodní toky, nadzemní a podzemní vedení

 stavby plošné - stavby, u kterých převládají dva rozměry, např. pohybové
plochy letišť, upravená prostranství a terénní úpravy.

 HB - hlavní bod,                           

 CHB - charakteristický bod,                                     Sekundární systém

 HVB - hlavní výškový bod,

 S-JTSK- systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (polohový systém bodů),

Terminologie a zkratky

 ověřovací měření - měření prováděná zhotovitelem stavby pro ověření 
správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u 
nichž byla předepsána mezní odchylka

 kontrolní měření - nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti 
předcházejících měření prováděné stavebníkem

 Při vytváření sekundárního systému dle ČSN ISO 4463-1 je možno využít:

 body závazných geodetických referenčních systémů;

 body speciálně vybudované vytyčovací sítě - primární systém;

 body sekundárního systému pro již dohotovené blízké stavby. 

 POZNÁMKA V některých normách provádění stavebních konstrukcí bývá 
sekundární systém, popř. doplněný sekundární systém, nazýván referenčním 
systémem stavby

Použitý zdroj – terminologický slovník VÚGTK, v.v.i.
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Geometrická přesnost staveb
 České technické normy pro geometrickou přesnost ve výstavbě lze rozdělit na část

terminologickou, blok norem pro navrhování geometrické přesnosti, norem
realizačních procesů a blok norem pro měření, kontrolu a hodnocení
geometrických parametrů.

 Terminologie
 ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a

vysvětlivky (1996).

T t b l ř t b h j běž ě ží é t í Tato norma byla převzata a obsahuje běžně používané termíny pro
vytyčování, měření a ostatní zeměměřické činnosti ve výstavbě,

 „zeměpisné souřadnice úhlové souřadnice vyjádřené jako šířka a délka určující bod na zemském povrvh vůči

 rovníku a Greenwichskému poledníku geographic co-ordinates“

 V r. 1999 byla vydána terminologická norma ČSN ISO 1803 Pozemní stavby –
Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměru- Zásady a názvosloví.

 Norma obsahuje základní definice a termíny vztahující se k přesnosti rozměrů
s rejstříkem anglických, německých, francouzských a českých názvů.

 Norma je zatříděna pod č. 73 0201 a společně s převzatou normou ČSN ISO
7078 pokrývají terminologii problematiky geometrické přesnosti.

 Některé základní pojmy, vyskytující se v normách pro geometrickou 
přesnost:

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr – fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění, podle podmínek uvedených v zákonu č. 200/1994 Sb.

 geometrický parametr (x,y, …) – délková nebo úhlová veličina. Geometrický parametr 
vymezuje rozsah veličiny v daném směru, přímce nebo úhlu,

 základní (nominální) hodnota geometrického parametru (x) – hodnota 
geometrického parametru vyjádřená v měrných jednotkách, stanovená v projektu,

 skutečná hodnota geometrického parametru (x) – hodnota geometrického parametru 
zjištěná měřením s určenou přesností – nejistotou,

 skutečná odchylka geometrického parametru  – rozdíl mezi skutečnou a základní  
hodnotou geometrického parametru (x – x nom), obecně obsahující složku náhodnou i 
systematickou,

 přetvoření – (dříve inherentní odchylka) – časově závislá (trvalá nebo vratná) 
odchylka geometrického parametru způsobená fyzikálními a chemickými příčinami, 
zejména změnou teploty a vlhkosti, smršťováním, dotvarováním, chemickými 
reakcemi atd.,

 funkční geometrický parametr – parametr, rozhodující o funkční způsobilosti stavby: 
jeho skutečná hodnota musí odpovídat funkčním požadavkům s požadovanou 
pravděpodobností,

 charakteristika přesnosti geometrického parametru – vyjádření přesnosti 
geometrického parametru statistickými charakteristikami a hodnotami z nich 
odvozenými (zjednodušeně se používají statistické parametry průměr a 
směrodatná odchylka), z nichž jsou odvozeny tak zvané technické charakteristiky 
(systematická a mezní odchylka, popř. tolerance),

 podrobné vytyčení stavby – vytyčení rozměrů stavby ve směru vodorovném a 
svislém a vytyčení polohy jednotlivých svislých konstrukcí uvnitř stavebního 
objektu,objektu,

 rozměření – souhrn měřických úkonů pro osazení, které navazuje na značky 
podrobného vytyčení,

 osazení stavebního dílce – souhrn operací, jimiž je stavební dílec (dílec 
bednění) osazen do projektem stanovené polohy a orientace.
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 Normy pro navrhování
 ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
 Norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro 

navrhování, zjišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, 
které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků staveb po dobu jejich 
životnosti.

 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti. (1995)

 Norma obsahuje základní charakteristiky přesnosti, funkční požadavky, schéma 
návrhu, zásady pro navrhování při výchozím odhadu i podrobném návrhu 
přesnosti, zásady výpočtu přesnosti.  p , y ýp p

 Obsahuje ustanovení o předepisování kontroly přesnosti a dokumentaci 
požadavků přesnosti. V informativní příloze jsou uvedeny  doporučené hodnoty 
funkčních charakteristik přesnosti pomocí hodnot mezních odchylek a dále 
metodické principy výpočtu přesnosti.

 ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik 
přesnosti.

 Norma se používá pro označování charakteristik přesnosti při navrhování 
geometrické přesnosti.

 Pro vytyčovací výkresy platí norma ČSN 73 3419 Výkresy ve stavebnictví.
Vytyčovací výkresy staveb.

Označování úchylek na výkresech
charakteristika přesnosti jednoho geom . parametru se uvádí bezprostředně
za základní hodnotou např. 1594 ±2  nebo značkou ǁ 2
Na montážních výkresech pro osazení dílců – vyčerněným trojúhelníkem 

 Přímost 
 Rovinnost
 Kruhovitost
 Válcovitost
 RovnoběžnostRovnoběžnost
 Sklon
 Kolmost
 Souosost
 Různoběžnost
 Poloha osy

 0,1        A

 Proces : - výroby M, - vytyčení S, rozměření SD, osazení /montáže E, - funkce GP B . 

 Normy realizačních procesů
 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní 

požadavky

 Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií 
přesnosti (nejistoty) vytyčení pro všechny druhy staveb, pro které nebyly 
vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.

 Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví. 
Jsou definovány proces vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení 
prostorové polohy a podrobné vytyčení využitelné referenční systémy aprostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné referenční systémy a 
je uvedeno rozdělení druhů staveb. Dále jsou uvedena kriteria přesnosti 
(nejistoty) vytyčení (výpočet  mezní vytyčovací odchylky a směrodatné 
odchylky ze stavební tolerance), kontrola vytyčení, primární systém 
(vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné vytyčení a předepisování 
vytyčovacích odchylek.

 V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro 
užívané druhy technologie vytyčovacích prací. 
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FÁZE  VYTYČOVÁNÍ
Primární body se vyznačují a zaměřují bod oficiál. závazného systému

Sekundární body se vytyčují a  vyznačují bod primárního systému

bod a přímka sekund. systému

 ČSN 73 0420-2  Přesnost vytyčování staveb – Část 2 : Vytyčovací odchylky
 Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a 

plošných staveb a pro vytyčování staveb s prostorovou skladbou. Dále stanoví zásady 
pro užívání hodnot mezních vytyčovacích odchylek, popř. způsob určování jejich 
hodnot.

 Je uveden krátký výčet používané terminologie a následuje podrobný přehled hodnot 
mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení 
prostorové polohy stavby a podrobné vytyčení.
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.   
Část 1: Přesnost osazení. (1992)

 Kromě obecných zásad pro předepisování přesnosti osazení uvedených druhů dílců Kromě obecných zásad pro předepisování přesnosti osazení uvedených druhů dílců 
norma obsahuje v informativních přílohách orientační hodnoty mezních odchylek 
shody montážních značek při osazení různých druhů stavebních systémů a jejich 
materiálové varianty, mimo ocelové konstrukce, pro které platí ČSN 73 2611.
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.    
Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. (1993)

 Norma  stanoví zásady pro určování mezních odchylek a tolerancí pro hrubou stavbu 
monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, zásady pro určení mezních 
odchylek a tolerancí bednění, stanoví zásady kontroly přesnosti geometrických 
parametrů bednění i konstrukcí. Dále obsahuje doporučené hodnoty mezních 
odchylek a tolerancí vybraných geometrických parametrů monolitických betonových 
konstrukcí.

 Normy pro měření, kontrolu a hodnocení
 Základní normou pro dílčí skupinu norem pro kontrolu je ČSN 73 0212-1 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení. (1996) 

 Obsahuje zásady a metody kontroly geometrické přesnosti stavebních dílců, 
konstrukcí, staveb a zásady kontroly vytyčovacích prací.

 Do tohoto dílčího souboru norem pro kontrolu geometrické přesnosti je zařazena 
jako ČSN 73 0212-2 mezinárodní norma ISO 8322, sestávající prozatím s deseti 
částí.Všechny tyto části se zabývají ověřením parametrů přesnosti daných měřicíchčástí.Všechny tyto části se zabývají ověřením parametrů přesnosti daných měřicích 
přístrojů bezprostředně před započetím zeměměřických činností na staveništi.

 V normě jsou obsaženy vzorce používané ve výčtu zkušebních postupů pro určení 
přesnosti měřicích přístrojů používaných ve stavebnictví při kontrolních a 
ověřovacích měřeních, při vytyčování a získávání údajů o přesnosti za předpokladu 
značné kompenzace systematických vlivů.
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 ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení. (1996) 

 Normy pro měření, kontrolu a hodnocení

 Do tohoto dílčího souboru norem pro kontrolu geometrické přesnosti je zařazena 
jako ČSN 73 0212-2 mezinárodní norma ISO 8322, která sesestávala z 9 
částí.Všechny tyto části se zabývají ověřením parametrů přesnosti daných 
měřicích přístrojů bezprostředně před započetím zeměměřických činností na 
staveništi.   Aktuální stav platnosti norem k 15.9.2006:

 ČSN ISO 17123-1 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení 
geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie

Č č ř Část 2: Nivelační přístroje 

 Část 3: Teodolity

 Část 4: Elektrooptické dálkoměry

 Část 5: Elektronické tachymetry

 Část 6: Rotační lasery

 Část 7: Optické provažovací přístroje

 ČSN ISO 8322-2: Geometrická přesnost ve výstavbě - Určování přesnosti 
měřicích přístrojů - Část 2: Měřická pásma

 Část 7: Přístroje používané při vytyčování

 Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro …

Použitý zdroj – printscreen seznamu UNMZ 



 ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení. (1996)

• Norma  stanoví zásady a metody kontroly geometrické přesnosti 
stavebních dílců, konstrukcí, stavebních objektů a zásady kontroly 
provádění vytyčovacích prací. Kontrola přesnosti se provádí porovnáním 
skutečných hodnot geometrických parametrů nebo charakteristik jejich 
přesnosti s hodnotami požadovanými ke kontrole v projektové p p ý p j
dokumentaci, ve zkušebních plánech, v technologických normách aj.



Geometrická přesnost ve výstavbětechnické normy, metrologie (11)

 Charakteristikou přesnosti kontroly geometrických parametrů je mezní 
odchylka kontroly x, kdy pro geometrické parametry, u nichž je předepsána 
tolerance kontrolovaného parametru x, se stanovuje podmínkou

• x   0,2 x.

• Vztah mezi mezní odchylkou kontroly a směrodatnou odchylkou 
kontrolního měření je 

• x     t . x ,

• kde t = 2 se použije u jednoduchých a snadno kontrolovaných 
geometrických parametrů, kde lze zanedbat systematické odchylky,

• t= 2,5 se použije u parametrů obtížněji kontrolovaných a t=3 se použije při 
měření za nepříznivých podmínek a při obtížném vyloučení systematickýchměření za nepříznivých podmínek a při obtížném vyloučení systematických 
odchylek měření.

• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty. (1996)

• Norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů prostorové 
polohy, rozměrů a tvarů pozemních stavebních objektů včetně stavební 
jámy, dále přesnost kontroly rozměrů, tvaru, polohy a orientace 
konstrukcí těchto objektů a jejich částí během stavění, po dokončení 
stavby a pro kolaudaci.

• ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.    
Část 4: Liniové stavební objekty. (1994)

• Norma nahradila ČSN 73 0275 a byla doplněna o železniční a silniční 
tunely, tunely tramvajových drah a městských rychlodrah včetně metra, o 
štoly, přivaděče, stoky, kolektory a o mosty. Dále byla norma rozšířena o 
postupy ověřování přesnosti, vyhodnocování a dokumentaci kontrol.

• ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.    
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců. (1994)

• Norma stanoví zásady pro stanovení míst měření pro nezabudované 
stavební dílce bez ohledu na použité suroviny a materiály pro jejich výrobu. 
Dále stanoví přesnost kontrolních měření a metody pro jejich vyhodnoceníDále stanoví přesnost kontrolních měření a metody pro jejich vyhodnocení.

• ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.    
Část 6: Statistická analýza a přejímka. (1993)

• Norma stanoví zásady pro stoprocentní a výběrovou kontrolu geometrické 
přesnosti staveb, konstrukcí a jejich částí a dále stavebních dílců. Norma 
popisuje výběrové postupy, založené na statistických metodách.

Charakteris-
tika
přesnosti 
g.p. při 
normálním 

rozdělení

Použitý zdroj –ČSN 73 0212-6 
Geometrická přesnost ve výstavbě
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• ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 7: Statistická regulace. (1994)

• Norma stanoví zásady pro statistickou regulaci geometrické přesnosti ve 
výstavbě prováděnou v průběhu výrobního procesu. Norma platí pro 
výběrovou kontrolu jakosti stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a 
stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů, 
které jsou předepsány ke kontrole.

• ČSN ISO 4463-1 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření.   
Část 1 – Plánování, organizace, měřické metody a přejímací podmínky. 
(1998)

• Norma se zabývá jednotlivými fázemi vytyčovacích prací ve výstavbě, 
zřizováním primárního systému, vytyčením sekundárního systému, 
vytyčováním polohových, výškových bodů a přenosem výškových bodů. 

• ČSN ISO 4463-2 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření.  
Část 2 – Měřické značky. (1998)

• V normě jsou uvedeny progresivní způsoby stabilizace a signalizace bodů 
na staveništi.

• ČSN ISO 4463-3 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření. Část 
3 – Kontrolní seznam pro provádění geodetických měření a služeb. (1998)

• Norma obsahuje kontrolní systém pro geodetické práce během přípravy 
stavby, výstavby a při pomocných pracích.

• ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. (1997)
• Norma se zabývá měřením posunů způsobených změnami v základové půdě, pod 

objektem nebo v okolí objektu stavební nebo jinou činností, účinkem statického, 
dynamického nebo seismického zatížení popř. jinými vlivy na stavební objekty.

 Norma se nevztahuje na měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí, 
na měření poklesů a sesuvů půdy a na měření odchylek geometrických parametrů 
skutečného provedení stavebních objektů při stavební činnosti, které se určují při 
kontrole přesnosti.

 Pro každý stavební objekt, jehož posuny se mají měřit musí být zpracován projekt 
měření posunů s uvedením zejména: účelu a druhu měření, geologických poměrů, 
způsobu založení, hodnot očekávaných posunů, potřebné přesnosti měření včetně 
apriorního rozboru, metody měření, způsobu zajištění bodů, časových plánů 
stabilizace bodů a vlastního měření, způsobu zpracování výsledků měření a lhůt 
ř dá á í h i ký h ápředávání technických zpráv.

 Přesnost měření posunů nových stavebních objektů je charakterizována hodnotou 
mezní odchylky určení délky výsledného vektoru posunu nebo jeho složky. Hodnota 
mezní odchylky, pokud není stanoveno jinak, se určí 

•   2/15 p,
 kde p je očekávaný celkový posun, nebo jeho složka v mm,

•   1,0 mm pro skalní a poloskalní horniny,
  2 mm pro písčité, hlinité a stlačitelné zeminy a zhutněné  násypy,
   5 mm pro nezhutněné násypy a silně stlačitelné zeminy.
 U užívaných staveb, ovlivněných stavební činností v okolí nemá hodnota mezní odchylky 

měření posunů překročit hodnotu   2/5 pk, kde pk je kritická hodnota posunu v mm, při 
jejímž dosažení dojde k ohrožení sledovaného objektu.

•   1,0 mm pro skalní a poloskalní horniny,

•   2 mm pro písčité, hlinité a stlačitelné zeminy a zhutněné násypy,

   5 mm pro nezhutněné násypy a silně stlačitelné zeminy.

 U užívaných staveb, ovlivněných stavební činností v okolí nemá hodnota mezní 
odchylky měření posunů překročit hodnotu   2/5 pk, kde pk je kritická hodnota 
posunu v mm, při jejímž dosažení dojde k ohrožení sledovaného objektu.
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Jeřábové dráhy  ČSN 73 5130  a ČSN 73 2611
(tolerance-výrobní, montážní a pro provoz)  

Rozchod       do 10m      +/- 3 mm 
nad 10m    +/-(3+0,25x(s-10))mm  max. +/- 15mm 

Rozdíl výšky hlavy kolejnice od teoretické hodnoty - +/- 10mm
Výšková úchylka  v příčném směru   do10 mm, v podélném směru  do 2 mm 
Podélná středová osa/křivka kolejnice nesmí překročit hodnotu boční úchylky +/- 1mm na délce 
2m.    
Sklon pojezdové plochy kolejnic vzhledem k teoretické poloze (podélně tanβ ≤0,003, bočně  
t β ≤0 005)tanβ ≤0,005)   

Příčné a výškové úchylky polohy kolejnice, úchylky rozchodu JD a rozdíl výškových úrovní 
obou kolejnic se musí zjistit v místech všech podpor, u polí drah delších 18m i v mezilehlých 
místech  vzdálených max. 12m.

Výsledky:  Protokol s technickou zprávou a grafickým (a číselným) znázorněním výsledků měření
Posudek o dodržení, příp. o překročení úchylek 

Předně co se váhy a míry dotýče,
na to přede všemi aby pozor dali,
aby se spravedlnost zachovala.

(Nařízení z L.P. 1661)

Uvedený citát dokládá dlouhou tradici metrologie v českých zemích. Nařízení
platilo pro oblast směny, v dnešní době se metrologické požadavky vztahují

především na zabezpečování jednotnosti a správnosti měřidel a vlastního měření
nejen při obchodní, ale i při výrobní činnosti.

Povinnosti v této oblasti jsou stanoveny právními metrologickými předpisy, 
především zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a vyhláškou MPO 

č. 262/200 Sb. ve znění vyhlášky č.
344/2002 Sb.

S přechodem ekonomiky na tržní hospodářství a se vzrůstajícími požadavky 
zákazníků na úroveň metrologického zabezpečení průmyslového reprodukčního 

procesu se omezuje vliv státu, tj. jeho regulace vůči podnikatelské sféře a 
prosazují se požadavky, specifikované v různých mezinárodních normách, které

jsou postupně přejímány do českých norem.

Povinnost zeměměřického inženýra :
zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření

 Legislativa  ČR, tj. zákon o 
metrologii č. 505/1990 v pl. zn. a jeho 
prováděcí vyhlášky

 Zákon o zeměměřictví č. 200/1994 
Sb.,  v pl. znění

V hl MPO č 344/2002 Sb (229/2010)

 Systém jakosti dle  ČSN EN 
ISO 9000, 9001 a souvisejících 
předpisů  

Proč toto musí zajistit ???

Nál ži i ř í Vyhl. MPO č.344/2002 Sb. (229/2010)
jednotnost a správnost měřidel a měření

 Vyhl. MPO č.345/2002 Sb. ve znění 
vyhl. MPO 65/2006 Sb, (259/2007 
204/2010) měřidla k povinnému 
ověřování a schválení typu

 Vyhl. MPO č.264/2000 Sb. (424/2009, 
229/2010) o základních měřicích 
jednotkách

 MPO,ÚNMZ,ČMI,AMS, SKS

 Společným rysem je zajištění 
jednotnosti a správnosti 
měřidel a měření

 ČIA, AKL                                          

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním

předpisům
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že by se 
osazovaly i 
v ose z???

.. nebo je to
hřebová
značka?

Použitý zdroj – foto autor

Legislativa - METROLOGIRE
 Vyhláška č. 344/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/200 sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel 

a měření

 Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

 Vyhláška č, 65/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování 
a měřidla podléhající schválení typu 

 Vyhláška č. 259/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se 
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., 
a kterou se zrušují některé další vyhlášky 

 Vyhláška č. 424/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních 
měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování



 Vyhláška č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
ě í dější h ř d i ůve znění pozdějších předpisů

 Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla (2004/22/ES) 



 Vyhláška č. 71/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se 
stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění 
pozdějších předpisů 



 Zákon č. 481/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Vyhláška č. 509/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.

Soustava SI

 Metrická konvence- Paříž 1875, konference o metru-desetinné metrické 
soustavě

 Definice metru v závislosti na přesnější definici a realizaci
r.1889: prototyp z platin-iridia (Paříž)                                                   
r.1960: 1650763,73 násobek vlnové délky spektrální čáry kryptonu 86 
r.1983: délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za časový interval 
1/299792458 k d jádř l délk ář í héli1/299792458 sekundy, vyjádřenou vlnovou délkou záření z hélium-
neonového jódem stabilizovaného laseru                                           
současná definice: 1 m = délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 
1/299792458 sekundy

 Definice kilogramu
hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu (Sévres)

 Definice sekundy
doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření , odpovídající přechodu 
mezi dvěma hladinami základního stavu atomu cesia 133.
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Soustava SI  vyhl. 264/2000 Sb. o základních měřicích 

jednotkách  a ostatních jednotkách a o jejich označování

 Základní jednotky: veličina název jednotky značka jednotky        
1 délka     metr m                                
2 hmotnost kilogram kg                               
3 čas sekunda s                       
4 el. proud         ampér A                                
5 t d i ká t l t k l i K5 termodynamická teplota kelvin K                                

zvl. celsiova teplota     stupeň Celsia °C 
6 látkové množství mol mol                             
7 svítivost kandela cd

 Odvozené veličiny                                                                                       
rovinný úhel radián rad            
prostorový úhel steradián sr                     
plocha čtvereční metr m2    

objem krychlový metr m3

zrychlení metr za sek. na druhou m.s-2

Soustava SI - pokračování

» veličina název jednotky značka jedn.

 Jednotky def. na základě jednotek SI            
rovinný úhel        oběh = 2π rad -

grad nebo gon
gon=(π/200.rad)
t ň ° /180stupeň °= π/180

 Povolené pouze pro specializované oblasti
plocha parcel  ar 1 a = 10 2  m2             

hektar 1 ha = 10 4  m2 

délka  astronomická jednotka  ua=1,496.1011m
délka míle námořní = 1852 m

 Zvláštní povolené názvy a značky                                                                   
objem   litr l nebo L

Použitý zdroj – archiv VÚGTK, v.v.i.
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Blízká realita

Očekávaná přesnost měření délek
Délky do 180 m 

u=Q(0,012; 0,001.L(m)) mm

Použitý zdroj – katalog Gefos
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