Dvakrát m

a jednou

Je s podivem jak se poslední dobou ím dál tím víc zanedbává p edprojektová p íprava staveb, podce uje
se d le itost správného umíst ní stavby
do terénu a následná dokumentace
dokon ené stavby p ed p edáním
zákazníkovi.
Stavebník, projektant i stavební
firma (nebo také investor, projektant a
dodavatel) se tímto sna í stáhnout co
nejvíce náklady a et í tak na nesprávném
míst . Poda í se jim tak získat v nejlep ím
ípad n kolik tisíc, nebo u v ích
staveb n kolik desítek tisíc korun, ale
riskují statisíce a miliony.
Ji na i d dové íkali dvakrát m a
jednou
a v li o em mluví.
Geodeti moudro na ich p edk vyjad ují ve dvou
hlavních a nepominutelných geodetických
zásadách:
1. Postup z velkého do malého (s rozsahem
eného se zmen ují i chyby m eného)
2. Neustálá kontrola (jednou m eno - nem eno)

Zanedbané nebo patn provedené
geodetické práce b hem výstavby se
asto neprojeví hned, ale t eba a po
kolika letech. Náprava je potom o to
slo it í a nákladn í.
Uvedu p íklad: V obci na západ od Prahy
majitelka zakoupila pozemek s rodinným
domkem. Pozemek koupila od realitní kancelá e
a spoléhala na polohu hranic, které jí RK ukázala
v terénu (nep izvala geodeta ke kontrole hranic
pozemku - investice cca 5000,- K ). Stavební firma provedla rekonstrukci rodinného domu vícemén bez zm ny p dorysu a
istav la bazén s d ev nou chatkou cca 4x4m (nep izvala geodeta k vytý ení bazénu - investice cca 5000,- K ).
Geodeta stavební firma pozvala a k zam ení skute ného provedení stavby bazénu a chatky.
Po zam ení chatky a bazénu geodet zjistil, e v í ást bazénu a celá chatka le í na cizím pozemku. Pokud by se tato
skute nost zjistila p ed zapo etím stavby, byly by náklady na zakoupení nep ístupného pozemku, o kterém majitel ani
nev l pro zákazníka bez problém a majitel by byl rád, e se nepou itelného úzkého pozemku zbavil. Takto se v ak chopil
nabídnuté p íle itosti a ádn ji vyu il. Zákazník tak sice u et il 5000,- za geodeta, ale zaplatil n kolik set tisíc navíc za
pozemek.

astým ne varem projektant je, e v p edprojektové p íprav stavby podce ují d le itost
kvalitních polohopisných a vý kopisných podklad s p esným zákresem hranic pozemk (ú elovou
mapu). ejm si dostate
jasn neuv domují, e p esnost podklad sta ených z internetu na stránkách
ÚZK je závislá na p esnosti naskenovaných map a centimetry, které odm ováním získají, pat í tak spí e
do e pohádek. V praxi se pak asto stává, e se stavba s odstupy projektovanými do snímku katastrální
mapy, nevejde do skute ných hranic. Zjistí to potom a geometr - v lep ím p ípad u p i vypracování
vyty ovacího ná rtu.
Cílovým zájmem ka dého stavebníka je, aby stavební firma p edala stavbu tak, jak byla projektována a aby stavba byla
umíst na na pozemku v rozm rech dle schválené projektové dokumentace. Stavební firma by tedy m la stavebníkovi
edávat stavbu spolu se zam ením skute ného provedení stavby , kterým prokazuje, e stavbu postavila tam, kde stát má a
e má takové rozm ry, které má mít. Pe livou a d slednou kontrolou a porovnáním schválené projektové dokumentace,
vyty ovacího výkresu a zam ením skute ného provedení stavby se stavebník vyhne nep íjemnostem p i kolaudaci stavby,
které mohou vést v krajním p ípad a k na ízení stavebního ú adu k odstran ní stavby.

Komora geodet a kartograf doporu uje aby v pr
nejmén ty ikrát.
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Podruhé bude svého geodeta pot ebovat stavebník je
architektem it umíst ní, velikost a
tvar stavby. Geodet v terénu zam í v echny skute nosti (budovy, ploty stromy, povrchové znaky
in enýrských sítí a jejich polohu, pr h hranic pozemku a mnohé dal í). Na této fázi není vhodné et it.
ina toho, co zem
ud lá, pou ije on, nebo jiní i v dal ích fázích stavby. Tak vznikne polohopisný
a vý kopisný plán - tomu se íká zam ení .
Vytý ení stavby
Pot etí se na stavb geodet objeví t sn p ed zapo etím stavby. Projektant mezitím navrhl umíst ní a tvar
stavby a na geodetovi nyní je, aby to, co vzniklo na papí e, nebo je ulo eno v pam ti po íta e, p enesl do
terénu. Je to nejzodpov dn í ást práce geodeta a více ne u jiných jeho inností zde platí: dvakrát m a
jednou .
Jedin geodet doká e p i zvá ení d le itosti a v ech d sledk zajistit správné umíst ní stavby dle
schválené dokumentace. Stavba, která stojí se posunuje jen velice t ko! Geodet je zodpov dný za
umíst ní stavby, proto se také v d ív í terminologii íkalo geodetovi oprávn nému k vyty ování staveb Odpov dný geodet. Tomu se íká vytý ení .
Geometrický plán a zam ení skute ného provedení stavby
Po tvrté bude stavebník pot ebovat geodeta po dokon ení stavby, kdy geodet zam í p dorys stavby,
echny zm ny oproti platnému stavu v katastru nemovitostí a vyhotoví geometrický plán. Geometrický
plán je podkladem k zanesení stavby do katastru nemovitostí. (Stavba, která není zanesena v katastru
nemovitostí se dá p irovnat k automobilu bez technického pr kazu.)
Zárove , zejména u v ích staveb, zam í geodet i provedené terénní úpravy, p ípojky na in enýrské sít a
dal í p edm ty, které nejsou sou ástí katastru nemovitostí. Tomu se íká zam ení skute ného provedení
stavby. Protokol slou í k zanesení zm n do technické mapy. P i dokon ení stavby by m la s tímto
protokolem p edávat stavební firma stavbu stavebníkovi. Dokument stvrzuje skute nost, e umíst ní a
dorys stavby byl proveden dle schválené projektové dokumentace

Je v zájmu ka dého stavebníka, aby d le itost t chto prací nepodce oval. Komora
doporu uje, aby stavebník d sledn dbal na dodr ení t chto postup a nechal provést
tyto pom rn finan
nenáro né práce (ve srovnání s hodnotou stavby a mo nými
sledky p i jejich pochybení) zem
ickému in enýrovi oprávn nému tyto práce
provád t (ÚOZI). V e, co je k tomu pot ebné, zajistí lenové na í komory - geodeti a
geodetické firmy. Informace o nich najdete na

www.kgk.cz.
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Komora geodet a kartograf
(Zem
ická komora)
je zárukou kvalitn
provedených geodetických
prací
v investi ní výstavb i v
katastru nemovitostí.

Komora geodet a kartograf (Zem
ická komora) ve zkratce KGK, dále jen Komora je profesní
sdru ení, které je pro klientelu svých len zárukou odborné zdatnosti, serioznosti v obchodních vztazích
a etického jednání. Komora p istoupila v rámci svých aktivit v Rad evropských zem
(CLGE) k
etickému kodexu evropského zem
e.
Komora sdru uje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oboru zem
ictví.
Je ustavena podle zákona o sdru ování ob an a lenství v ní je dobrovolné. Zastupuje svoje leny na
ve ejnosti a hájí jejich zájmy, pe uje o jejich odborný r st a zaji uje podmínky pro odborný a kvalitní
výkon zem
ických inností. Komora má stanovy, které upravují její innost a má etický ád, kterým se
musí lenové komory ídit. Na základ disciplinárního ádu své leny postihuje za jejich provin ní
disciplinárními tresty (napomenutím, pokutou, vylou ením). lenové Komory se podílejí na sou asných
velkých projektech oboru: digitalizaci katastrálních map a vzniku Digitální mapy ve ejné správy, jejich
výsledky vyu ívá i iroká ve ejnost na webových stránkách ÚZK.
Základním podkladem digitalizace jsou katastrální mapy, k jejich vzniku do lo ji v asech
Rakousko-Uherského mocná ství a tak dodnes stále v ina katastrálních map pochází z poloviny 19.
století. Toto velmi rozsáhlé a na svoji dobu kvalitní dílo dnes u bohu el neodpovídá v em nárok m a
hlavn ani mo nostem, které skýtá moderní p ístrojová a výpo etní technika.
Digitalizace katastrálních map je tak východiskem z nouze na základ po adavk provozovatel
informa ních systém na digitální (vektorovou) formu katastrálních map. Nep iná í v ak zvý ení p esnosti.
Jediným p ínosem je mo nost snadn ího zobrazení a odstran ní nesoulad mezi souborem geodetických
informací (mapou) a souborem popisných informací (písemnými údaji). P iná í v ak bohu el i omezení,
která vyplývají z její nízké p esnosti (m ítko 1:2880- tedy 1 milimetr na map je 2,88 metru (tak ka 3
metry) ve skute nosti, nemluv o absolutní poloze jednotlivých bod v sou adnicovém systému (tam
mohou být chyby 5 metr i více!).
Nep esnosti p iná ejí problémy v sousedských vztazích. Dochází k nim zejména v p ípadech zm ny
vlastnictví pozemk , kdy si nový vlastník nechá vytý it hranice pozemku, který koupil (zd dil) a zjistí se,
e hranice u ívání nejsou toto né s hranicemi vytý enými. Je v zájmu ka dého vlastníka nemovitosti, aby si
v dob , kdy u ívá pozemek ve shod se svými sousedy, nechal vyhotovit geometrický plán (geometrický
plán pro pr h vyty ené nebo vlastníky up esn né hranice pozemk ) a dolo il tuto shodu formou
souhlasného prohlá ení v ech vlastník dot ených (sousedních) pozemk . Lomové body hranic
pozemku pak budou ur eny s pot ebnou p esností a takto nadále evidovány v katastru nemovitostí.
Komora doporu uje toto (ve srovnání s eventuálními pozd ími soudními spory) finan
nenáro né
ení provést co nejd íve. V e, co je k tomu pot ebné, zajistí lenové na í komory geodeti a geodetické firmy. Informace o nich najdete na

www.kgk.cz

