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zóklodnÍpo|my

hrrdq. dotrbn& _ 6obo (ďooítoco). 
' lell p{6ťodk0 s ío!óo ílmrcUJó o líďó píoúdb zob€zpočUl€ lof

r'ÍgoworcolEod.

PÍq.bÚl . í|m opíórÍtaíÉ k pío|oldovó élrgtl. k dodórcc píobkru c€|é (popa. č&lÍ) íovby' k. kďdlíEl
61oMi čóg'l píorckfu íovbYzpío€o\onÉl ClodoEloll o k výkw oúoEkóho ctdoru.

Novd.l'ÍlÍÍmop'ÚháÍÉkpíotódérÍíowb.stotóysínďwíólEowtpo@epodb!ďlvdďÉClokunmloco.

A'a.lď dcq - pío|oldont íot/bý zoBt\4Ó. oby s íooežo@ ío\óy nrcdď!ýlllo od pío|eklu (V Íémd oÚoílkďto
Cleoru s d(ÚcdY'c loto}Í ÍÍÉaÚ'Í pozďtr{ďl l pocŽďní{ch ío\€brÚďl obrokÉ).

r.cltic.tý ddď - ltvĚtoÍ ttovby zoFfulc lE pod,rnó. loroÍlÍÚ o véomó dokoí!čďÍ íotóy (v Í&nd lchírckého
Címs Ío.ÍÉl vykonó.ókofilÍo&ÍrÍÉlbf{ kQFtěíÍrok6fl o íGorU pío\ódénýcň píoď).

$otbo _ Íoa'ÍÚs ob'skl (bJdoro). loatoí{ (zotr.nné cb rcaoc{U 51o6v) o go6ol étrgí gjrkc'cíď 9 íolbou
(íov.brÍ píóca). M4c t. noYqlovbo o ]ckoídn *cc.

zoÉmídovrírňa - lwlJÍtÍ'c ob|cldyozoltsoíÍ. HďéJo{.ópoClobupÍovódénÍío\óy píovoÚÝn o rodólrÚrn rlčelrl'n
pío'lčcÉďyío\bý.

z&oÚríPíodl'.daý-leurÍtcpoffiffié{róo(ď'c'Eoc.,rcdorcdý.plYŤ'orcdy.mcílotoďy otcí.).bou
ré<lcnynovhodnFlÍípPo'É'poďodcď'urp.ó\,EoFďFth/'1cňilí (votÍclhrchÍněgrcóT{rúl:5oo)'

DoLuttdll€ rtÚ.ááp polramtm'oy- píorcld.vnaíÍúl4urcdcrrywlkerózrrěrryopíoí pío|oldu.ko kt€íým
Clo{o baťFín vý!'o\'by.

c.od.ild(ó éóí dortmodoco .rÚ.draho Píd.nÍ dďóy - gcodolb*é zďnďďÍ ctoloÍÉcíi' íotóY m
vYtÉovod íl (obÚÓ 

'ErróabíÚ 
odpovídó pffivt(Ín íol/Úbíú(o' v pňpodé vt^.otÍ pío \ícdcý íólÍ&fl

ÍÍlopoYíďlCÍilodpov{dóobrÓo pa..í'6t vfiráb. su9ssb. kzcmémálbréíruzé*wé.2@r'94$.).



PodklodY P.o dgv.bnÍ úlody

zodónÍ slovby - Joldk íoďrocrrgío WBlóírtíotóyo obsohujo:
l) Plúťoď|ÍIPíóYE

- l(lmtílkočÍ{ údol€ íovbY o lNělďo.
- zó&odní ljdojo o ío!'bé. Úéol o ďs íotby. nóíoky m plípíow o rŇltroc|,
- zdŮvodněÍí íovby o JoÍtp mlslěnÍ.
- podmÍrůy pÍo vyh|odórÚCtodowt€|o o pro Író,Íh!ínlw.

D Výkgy
- sltrcčÍ{ výk6 v móÍlku pozmkové (kol6tdrÚ) rcpy. t vYzÍtéďÚm mBtN íovby o íovmlllé (píoíoí pío
íovbu o zoltsorÚ íovonglé) o trclý rebo dočomý zóboí zcměCÉrlké mbo lomÍ půdy.
- lllwco íotbY v mďÍí(U zpÍovídlo l :s (olÓJdď),
- Vyznočoď unÍsténÍ ío!óy o ío\r€íůllé ! nopolerÍm no lrťonýrské o koínuÚkoěnl sÍlě,
_ zókr6 írrcÍcbh po<tscínnbh r&í.
- vYrEčoíÍ clYomýďl póoín.

Poun.: gtrcce U volkopbrďď! zctnóíio llilových ltov€b !o píocoÉvó v mělÍku l :2@ - l :5@.
siovebďdod výdóvótlzcrryÍloÚp<lnÚÍ. \ó k'ďém vYínqy'lzmÍs oil€dm rc účol íotóyo wcípodmínky v

rLíodu ! l2mÍ{m dómvórým.

PÍo|gkl íovby -3la.ák výd&tÍíovobn&p Porcl€ÍÍo ob.o'x],o:
l) P]ůvoďlízPíóýó

_ v!€obocnó híoíÍÍpc. o íotbá.'
- loJhrrýÉ lochrid(ó zpíó\o.

o chqolddlďlo tLemídot by
- pot_Úió rcpoÉo glodcfidÓpodbody.
- 4íénÍ, zomďď{o ovélml po@cmí@l vcdJÍ.
- CloBÍ gcodoilckó dokÚncntoco.

3) uíbonldlcka, ochlteldqrlckÓ o dot lbíra leclnlcka LaJrÍ dorby
- vČÓlrÉ okorDrnblétE. okolocbkóho o výt\.omóř'o lba.í{íotóy'
- rrÍoky o podmÍrJ<y m píovóclaíríýotbY.

/t) cckovó tilUoc. dolrby
- polohopb o výakot'! lloÍnÍ íotby o okď v mělÍku l :6(l) o m6Í{ím (ta výkéY). tÉolíÉ pcmkového koloííu. !
W6doďm vÝlkovóho o loďodrýcového !Ééínu,
- polďpvó o výtkovó waEéorízddocÍr'Íď' pí6lřcdk0.l. Po@oínrÚďl lnzonýílkýďl!Íípodlo lbo!] poll$/tnÚých o
ovďenýchspóad sÍlí'
- oznoéoÍtÍ oďYornýďl pógn o beEFlečnglnbň vadól€noglÍ(noď. oďYoffÉ pónp refio).
- v\raoéofil obvodu íovl'y o dočGnótp ob\Íodu íovaír!'é mlrno Úzornííovby'
- wzrcéoÍÍ ploch pozoínků odďmrých z pt3<!rÍho o bor'Ího ÍoÍÉu. t Íodlloďm tnEl,átp o dočGrÉtp ZóEDíU'
- pololpvéo výtkové vYzrcčoďrcvÍhowrÉ VýíorbY' věclně mporoďno zóklodďpíoct'odkY. zeloňopod., s

Wedoďm zóklodrÍď| íozněír] udJÍaÍó pololu o wilkdt novtbwného zoJwěnÍ vo VáohU k vYlYČorcí sÍli -

Cl(loáié pío wtyčovór'Í Now{ polohovó éey'
Pozn.; zpío@vóÍÍ mur bfi pÍo\rodono podt' csa.l' zóodné tc mBl ÍodEll rrovÍtpwrÉ zóíovbo od zókreau íóvoÍciřp

tiow o od vYapéoírl oglolrÍch tjdoi]. kloíó Fou ldJčóíí píojekfu.
5) Kďdnoění výlÚ.. dqvby

- Wlodfuló vztohymvÍhovoÍÉ výíovby.zclnéíE hzenýllkýchúí. poď. vÍĚFbhrrcfuplog|ckých ÍozrcdŮ o
lných Ío8rcdŮ tď{€d€Ín k výc€<trÉ zGlovbé o Vztohy ÍnoE' kúenýÍskýml 3rěml nobo dlpodně lnýml íozvody
Í'ovzóJ€m (k'EďÍ)' vČ€irÉ poťobných €lYorl.
- UplBóUJc Íoanéíové o polohovó poď. l výlkovó vytyčo\tocÍ ÚdoJ€.
- zpíocaÉ\,Ú so v memku bto'ÉíÍr t cclkototJlnuoclgto!óy'

ó) Dokum.nloc. o dov.bnívýt'.úý peornbh o lďcnftrtých oblcr:E
- Vý*ÍgY zpÍoúdlo v mcÍlku l:l@sloLóroko podklod pÍo Poctíobnó VYtyéovónÍo lozmólovórÍ.
- pt]C'ďy!yzó|doclŮ.lo<lnofllsý,ch poeoanrÚcho rcCtsmďď|podld.3n/zméďÍm voibyrc modÚovou rlí

Mopovó Podk|ody pro pro|okl
oíÚl3lovbY Nóffil ltpřdrcíl MělÍlko

občoBkó molá 3 l:6m- l(D
výío!óo iěcÍÉ 2 l:5@

píťmyslovó rcvó 3 l:5@- l@
výtlo\tbo ÍokoÍElrutco '|-2 l:2@-6m



DÍtňstovbY NóvcEÍpí Tl.p'6nost| MótÍko
,gleznlco nseoíověíÉtz. 3 l:lm
llldco zoďovénó &mÍ 2 l:5@

podzmď mzGtovéíÉ@. 3-4 l:2@
vedcÍÍ zoíovérÉ &ml 3 l:lm

ddkovómdz rezostověnót! 4-5 l:5@
vedeď

NóleŽllosll geodotlckó čódl plo|eklu
Úlodnó opíó\'nóný hzonýÍ 960<'ol by měl být 9pol6ulorom proJot1ové dokmmloce. U vell(ých lnvsllc se

doponauje píocorci rcmosiohpu (zvdilr'l) gpod€ťckN ěóí proreKu. obsrFm somoíolrÉ goodollcké čósli
píoieklu mó býÍ:

o) tochrickó (pí'híodrÍ) zpíóvo ko gpodotblďm po<lklodÚn p.o píoJókl,
b) goodollcté vylódtďýYýcřwích nobo NovnÍchbodů pÍorokru. il.JolchspoJoď! g€odotlckýmlsítěml,
c) údoro o vylycovocÍďfl (mďlckó)' výpočiy. pÍojokÍ rctrony bodŮ o lozpočot'
d) kooídlmcÍÍ sfus vÝíovbY,
o) vvi/éorccÍ výkr6 pío vYÍ]É€fý kosÍry. nobo sítě donó výýovby' p'echod zo zobí@gfý do skÚočBti'

od o) ob.oh l.clnlckó zpíów Fo pío|ekt
l ) Uvodď (v!obcrÉ) éóí

- řEpodďlkó mlolrc. ÍoEloh zomďďÍ o wuEčorÍ no íóWICJ moÉ. popl. LPl6něrý pGh(u oU.
- 3 kým bý clohodruííoěoh(obrrocí)zomďoného |&ďnÍ,
- dotlízúóínl poÉodovky m zp&ob EmďďÍ.
- popb lokoillyzlÍ.dbko obtonďfl mpotÚýp.oíokluod.

2) Podldody pÍo mopovóď
- pouUró por*5vó o výtkovó bodovó pol€ o Jolď' ď6ncr (výpb lot'odrťc o výšgk).
-doplnáf,írcvézornďmýmlbody. zp'bobzomďorí, plÍ'tloj.. íoblltro€. Y}7poéel o vYÍowÉď. por-dtý
pďodnlcový o výlkový !yíém'
_ ple3n6lzoméaďÍ_l'Ído ptBmfl podbc9! 730415_goodoilcké boclY.
- 

'pdreď 
mo2n6tl poLdtí sÍlě loko vytyčo\od.

- výŠkové body - rtvcločÍÍ noď. 4.lód. s pnpoFrÍm m ČSt ts.
_ výtky bodŮ PPBP uéoíÉ tochnld(ou rivolocíopod',

-zdÚ@{l ÍióylnoízoďpvénÍbodovótto polo v pÍ':óétucolóvýíovbY lpío dokLÍnedoclskÚočÍÉtD
píov€doÍÍ llovby.

J) PodíobrÉzomďs{
- moiodo polotpplrného o výtkopbÍÉho mďňÍo l odpovíClo'cí ďsrgl,
- zp6ob Výpočtu sďodrÍc o Výao[ zp&ob zobícEoď' mělíko.
- zptbob uéofÍ podomrÚch €dorÍ. !.sbbopíoudu, leloíoru. Íoďťcu po díólě. kobolové lelevte. vďejíÉho
osvófleď. 3llrcprotÉU. plyrcvodu. rcdovodu. lgdovodu' konolEoc€. poď dol!Ích (poktJd býo ple\zolo od
spÍórcŮ. zdo býo požodovórc ovďoí{ polohY o by4o{ předmětem ho6podďské smlouw - v lom ptípodé

l motodo o ď6no!l ovďoío.
- bý.{l plowď polohopb o výškopb doměign (čďlý plÍpod), pok zp'bob lpoJoď polohoplsu s výlkoplsom o jórp
okÍUdmí

4) císolrÉ o gÍol'tcké r]dolo
- sffimy loďodrlc o vÝý'k. včainó mblopbŮ GledoÍlckó t]dojo o PPBP o ryBP)'
- smmy $l'odrÍc o výtek podíobných bodú (pn p.ocovóďno počÍtočl).
- polohoplsrú o výtkoptýÉ mopo (m(dc býl l íozdělcm clo dvou lomoctďnýď| Jďok) l:5@'
- popls zp&obu spojofÍ polohoplsu o VýŠkodsu (súbk mbo doplrĚnÍ do polohoplsu).
- goíc|ď vFUp o píúbótu ln2mýtrkýď|sÍlÍ.
-zpbob rcpíodt&có mopY nobo plóÍUo m@o|e|ch ďsndtl,
- moFE mó bý' opollm d69Ílcmilmotíorcu9ítÍ(klQky).9 otiedm rc moťsl učoďsíédky popííu'

od b) Eomíbody píolekfu
Přodpoklo('m vYtyé6'rÍ o tvoíbY s/lyéovocbh VÍ/Ú6Ů lo lpoJóď píorokčďch sítÍ s grcdgllckýml 3ÍlÓml pomocí

Novďch bodŮ F[ololíU.
PÍo proj€klovórÚ 36 potďvó píovoÚ!ó 3ÍÍ' o lo lokovó. oby vyhovowlo pÍo|óklovonó z&lovbé (íovrcbězrcst o

kolmdl sÍté rc Hovď polořpvó čóry. popt. ory obrcktú).
Píoto2e kdlý píojokl víco rcbo méná mrczuro no okolď zďovbu. Jc rpJvhodnÓFÍ provéGl spoi'ď pomrci

g€odotlckóho lot'oc'nlcovóho !wlé.nu. Jodnó !c o !íoNÍoímocl d\ou pÍo\oúhvch 3o6lov' z projekčrÍ sou'ow (X'Y)



do so$tow 9JTSK (t.y) Notsrvc F plovodou kófy v píolokfu rc rculodírl@ v loslové (x.Y). zpÍovldlo Jojlch téÍ|ónlm
Ploio2g !e iodrÉ o dvě rcclow ronóíové učorÉ, pGtoČÍ uéll n prvkv (núný počot) PíVky Je mozrc zlskol bud
gíoí|ckopoéolné rebo Moílcky (plíírcU volbou) Prv1(Y Foui
- soulodn|covó olo (dvojrrfoobný prvek _ rodm sulodnlco o !mÓí) soulodnlcovó o5o v ptojekčrÚ síil5e rcpř íolo'ní s

osou stóvoxcÍ komvnlkoco (mpt lpoFlce 'l_3 v obr l). U číselrÉ mopy r JedrÉ o Moílcký postup'
- bod (dvoJí]6obný prvek - 2 rcďodrico) |'.lopl' stled kluovotkY (bod l v obí l).
- sméínlk (smóí) - olo le íowbě2ÍÉ rcpl. !o íóvoícl tonlou dmŮ,
- déIko - oso le ods@eíÉ od dorttp nďu o uéllou řpdrclu

JokopllklodlzoWé6lrcvčaónlpíoloktovorÉhosÍdllš|ěrcstóWjÍclzó|ovbu(obÍ l)

obí ] NovóEóď prolek'ovonétp sÍdlBlě no íó/orcl zéíotóU

- Gíoficko-poéolď posÍup dskónÍ pívtŮ (v pÍklcdu Wed€íÉín m obí l)
Hlovnl so 3Ídllšlé so volÍ íovrcbézrt 3 6ou x (spon@ l.3) ve wdóleBil b' VgdleFÍ osY FoU v píodloúení 05

slóVolících komurikocl (l.ll) w wc'ólmí c, popl. olozoné o zvolmu hodrclu. rcpr. c (lll)' No poly€orcvé llroné
(12].-|22 a l24-l25) r uČJ délko (c'!d') g'oícky (o<'mďoíÉ Goky d'+e'' r6p. dr+o, = délko polY€pnové slÍony)
spocílol 3s rcdodnlce A" B o dólko AB (dvo pívky - os). Dolšl dW prykY Fe dé|ky o 

' 
o q (gronckY) Po vyíovnórú mui

plotii: délko A8 = o'+o2+2c'
_ PoéetrÍ pcltJp

souaodrúco. 3mÓínlk l dÓlku lze vYpočliď pm€l kót plowotých z méIckých nóčr|Ů pío Čbe]rcu mopu
Hlovď body píoi'tíu Ee dlkot rc počltoěl vYbovorÉm odpoÚdoÍcÍm gonckým soÍfwoíom. zo pledpoklodu. Ž9 ie k

dispozlci di9Itólni mopo

od c) vytYČovocís{la
' DíUhy VýlYČovocÍch sÍtí (lehÍploglo b(Éovónl vytyČovoclch !ítl býo píobÍorc v lG ] )

DíUh vyfYéovocl3í1ě 3o volÍ podlo po2o(Íottu rc )olch pl6nosl. d^ň liotby. molorlólní (plislÍojové) wbovoď opoó
8y1ovó o občorckó výstovbo - Ft ilvox 9 polygorcvé pořodY, pío l€<!ítod€há pnpodY oso. relodo
plrcňodných slorcVlsok.
Púmyslovó výslovbo - poLdvoÍ s polygomvé polody ťýŠ9né ptsEll. vhodné zvoloré ptovoúř€ln}ové sítá
(odpovÍdoÍcí píoJekěnÍm zómóíŮm)
Liniové slovbY - polygorcvé sÍló. ! plsmÍ odpoýdoncl výmmu komslkoco. rÉkdY ttojúhelníkové lolézce
volorÉ lok. oby orc komufťkoc€ píobltplo ztnóo !lledom lotézco' vlolÉosrrolllGPs
Mosry o funoý .llo,ÚElrlkové sÍtó pÍotóNéřp tvoÍU, polygonový pořo(Í rebo dvo soubě2né rcwólom píopoj€né
polYgorcvó po'ody. v rclĚGBll GPs.

- oopoíuČoíÉ plsrcst vytyČovocÍch sÍtÍ

- polohovó:
- píŮmyslovó o zmÓdólskó sistovbo
M92rý odchýko íozdnu soďodnlc pÍo l@ m (ob€crĚ k=ďl@). kd€Ár€ sododrlcoui rozdn:

lndo:A:20mm)
s,rcmm í'Ír
C: SOmmJ

'-)L1



A - ob.l€kly wój€mná 5pol6rÉ mefpntsovoným doprovďm zolÍzerím,
B - objokrY pnÉřpÍcÍ k v'ločtové tíoll.
c - objektY zóvodu t dopÍow ďovédrró motoíou/ml sllrléÍýml vo/dly

- bytovó o obéoNkó Výíovbo
Dopor(Éujo se tlÍdo c

Pot-djoll s vYfYčovocí Jí l k podÍobíéínu vYt}'cerÍ. Jo t'ebo , budovot s ptsrcslÍ. lí€ró ý/howjo meznlm
odchýkóm pío podíobrÉ vylyéoď.

- výškovó:
V\^kové VytyČovocí 3Ítě se buduJí zpíov'|dlo nlvolocí ! mozÍÍ Jodmtkovou chYbou dVoJÍ rÍvoloca pro l km:
tňdoAB:l0mm.

C:20mm
- zolo2oď o údrzbo vytYČovoclch 3ítÍ

PoblrcvósÍ
H6toto bodŮ vYtyéowcl3íléso rclÍpodlo po@tÝch pícilodk'}
- pro klclcté méIcIé písitedky' !. loodoln, pósmo, Nonůlek opo<l. kdm l@ m.
- pío modďď méncké pÍGltedky, ll. o|elírortcké lochymolíy lÍdkó 3Íí. popt obvodovó pro moiodu plrchodných

s|orcús€k
Ke siobllEocl mo2rc po(ál zobolmvorÉ rnĎky (někdy s nÓcjÚvoÍ vYčrývot rcd boÍon rco óo m, mlíÍolj 5a

joko sy'tYČko o íot'í zóÍovoň loko lÍvolý tlgfúl). zóÍoveň s buduÍ zo!šÍovocí body (rcpř. v píodloldoď 6Y) rebo
zolsíovocÍ lméry rc llóWÍcÍch obl€kt€h - J€rcltsoce. coío s do b€torpvétp bloku @uj€ l F^kovó (hrobovó)
mčko V prŮmyslovó Výýovbé s poLdvo|Í b€lomvé bloky ! kovo\r'ou d6lLakou' Pro lpeclólď píóca s buduÍ pllil€
5 nrcenou cmlÍocÍ.
vÝškovó 5t
sklódó € relÍnénó zo 3 bodů vo výlkovém syíému píojokfu. Pl6noí s rclÍ podlg mzrých odchýok pod.obného
vyiYéer{ No vét!ÍchíovenB'Ícň!e\lolÍbody l50d2@m o<!!ob€'

VzHedm k lomq 2o m@o CtoÍ t mnlonlvÉok ío€bďérno'lí. kontÍoluÍso m'rnónó reclonkíót do íoko. V
plÍpodě' 2o !e pledpokt&oÍ poqÚv. konlíoluÍ s výŠky přcd kcdcÍým vy'iÉonÍm Výlkové bodY moÍ být
stoblllzovóny relÍnónó ve \zddóBtl 2h od Výkopu' kdo h lo NoLbko výtopu.

od o KďdnočnÍvýkre.v výdorby
Obsoh:

- půdďyry mdmďch objeklŮ.
- velejrró komuikoco. včeiíÉ chodÍíkÚ.
- lrsy vgeh lnzonýrsl(ých !Íí. véctnó ob,príÚ o plÍpolok.
- l9rórrÍ éóív dŮl€2lló pío výškovó l6aoď.

K@ídlménl stlrcco s zobíozuro m lrorBpoÍentrÍm lB@lvéín mqloílólu. klerý ÚnolŤ\Jj€ plÍmou Íoplodukci
zpíocovóvó so zprovldlo V mélÍlku l:sm. Jodrcílvó píol6ktY 3o zoklBluÍ do kootdlmčíý sllwco o konlrolujo se
ze|méno Výtkové lďsÍ - z('o pn k'EďÍ podoÍnďch hGtlc nodochóEí ko lt'otúm . No podklodu k@ÍdlrcčrÍ sllwco
te íahodu|o zdo ,g mo'no pn Výkopcó poLút mciEntso@ mbo pI íBr'óítých poméírch procovol ručrÉ
Geoder dď Mo ilovnÍ (j*oly:

- Udí2ovol kooídlrcčnÍ slhEd úplrpu. tan. dodňovo' kC'ď píojolí pledoný k Í@lEod.
- poskylovol plotné goodeícké podklodY pío J€drcílvó pío|€klY (lomou rmotíbo).
- zlšíovol odchýky lkÚ€ČrÉlE píovo('gnÍ íovby tďÍodm k píoloklu.
- vé6l k@ídlrcČrýdenlk3odkozyrcpřÍsldrúFrÉní. ÍoztpdnÚÍopod.. klefýmls ptovódÍzměnyo r$rovy.

od o) Vylyčovocívýk'$y
VytYéovocí Výkís Jo uČgný p{o zobtoz€íý vytyčovorÉho (píor6tím mvÍzonólp) slovebnlho obj€lÍu rebo joho

éósli JsoU v ném Wodeny čÍsolrÉ řpdrcty vytYčovocích prvkú' mo'luÍcí vytYČena v leíénu (od VyÍYčovoci5íté. popř
od sÍóvo jÍcích ob'|€klŮ) no mblé uéenán píojóKm. vo llonovoíÉm ÍozněíU o tvoíu. s pled€psorcU př6ffilí

Plo WholovovónÍ vyÍyěovocích Výtr6Ů pkJtÍcsr.lol34l9VytYéovoclVý'kí6yíovob ('l9o8)

Pň lvoíbó vYiyČovocÍřrc Výkí6u s pclupu,o z velkétE Clo molďp. Notsrv€ s sJomť Novrý body pío,eklu. |j body.
klďé vyplývoÍ zo 3poloď píojoklu ! goodollckou sÍť. KÍomó zéBoc'y z volkéřto do molého Jo nÚrc r6p6ktovot !1itvoíné
pívky píoj€k'u. tJ plÍm6l. kolm$t opod' Ío vto so zpíovldlo ÍmlEul€ c6tou člsglrÉho lď€ď' s poúllím orclýické
g€omelílo.

PÍo vYtycoď J€ núrc zrclli vYiYěovocÍ lyíém (vytYČovocí !ÍÍ), kloni m(!í Ísp€klovo'| colkové lďenÍ stovby'
trchrclogll. p6lup VÝstovbY o pnH&rcÚ k vYtyčowclm mlodórn. Tolo !Íí by mélo vYřpvovol reion polodovkúm
vytyčerÚ. ole sloLll l k dokmontod lkú€čnďE ploYec'ofÍ íovbY'

ověld\l čbelné 9(Ml kó, prowu
V rxoj€klu s mohou VYlkylovol chyby' zpťlobďÉ k6llčm. ÍopÍodtJkcr (r€č|telrc3l). olo l píoleklonlm ověloním

se íozumÍ poÍovÍÉrÚ dnčÍch méí ! celkovýml' konlíolujo so íowlobá'Bl, prorcÚloí. pímct opod llovobních prytŮ
KontÍoluJo s íovrÉ2 dodÍzcÍÍmlÍťmólnbh \zcldoBlí. rcpl. kolcrovólp póUrďóbovó díóhyod liěny ob|oktuopod

Je vřEdné u/zrcČorcl Jodrc'llvó oblckty (mpl. wdcnÍ) uélÍN 3mlwu borcU (kíomé ozrcéoď podle csN



olJ4l l) o loúo botw ffiéorcl lYvtYtcíré bodY (kol&Y). Plcdo|Clo s lok mítůn pil mm)trdy zrcé.Éín mrcBlví
kolikÚ pto VYtycď{ .'!ných ln6lb Pro nll(r€íÉ boíw $ výplowlc ploř'lcd (logtrrdo). klďó € ptodó vrom
lloveb.Úm l cpo<loilcrým ío'krn

z&ocry prc 9olllffi fi'*ď wtycodp vwan
. w1YČov€Í výtl6 mEí lcdnoÚpďÉ Úcol,ol pobru obFkru (téc|rÉ lÍumýBrý€ň úí).
- z vylYcorclcň výl(,éŮ n&rťch ob|cklů rc l&n'c íoffi&l mEÍ bí poČ.rÍró odrcC'tlclď t/zó|ďmý váoh líďýchkollv

drcu EpdŮ
lómlo podÍŤrkrkéÍn Vyňon4o uéďJ vt Ó vYtYÉolronÉl bodŮ v sa'odrtcovóm tYt!é.nu íólrÍm Ébo mbiďm Pn

poúllí vbo vyiÉotoclďr syrlóíno md bÝ4 
''aÍí' 

|c'ďr Eé|amď Vsloh. Pň uEl6fi kowtcíÉÍÍcJl rcilc V\íYéow' tlté
o p,dnogfl ínďmých €|léh (vyÍyréorcdď| pítAťD rc rnoíÍD v lo{rodrťcovéín svíóínu lcalt l vzópíYÉ ýaohy .ť4ných
bodÚ z hloc'bto ďffiť.

R ď c'*nl vytY éovo€,t,n vfu 61
o) VýÉovodvÝkcy píGlotovó pobhy(liovnlpobtoióéÓo. Go. HVB. HBD.
b) VYiÉorcd výJšY poďobíÉtE q/tYčcíý.

obo Vý|,J6Y |c Ínotrp tpo'r do laďbtb. ob a roEscntn í&c o) o b). Pn q/ivtor{ z€ 5doóÍtc o plt mlodó
pt*rtr'nýďl íonovb.t lc ÍtotÍ'ó poLďl Fro výtYÉow<'p výJéU dtLočrú výt'6 ! v1rloéďÍrn:
- výYéo€ných obj.krú o boalÚ clcílr'cbl |c|ch píoglrc\o{, pobřU.
- ffi ru loldr p.o6'lFr sortodrfC.
- bodŮ výfl/čoYocÍ íl0.
_ 9podollctď6 bodÚ(csN 73o4l5).

Pň zpío@vfl vYNo\Íocíó výl(caú |a ÍUlíD Íépddowt nov@tJÍcj Čsa,l (lehíťcké vý(6Y. w'k'o3v vo tlovcbítclú
opod ) vv't'\Éo\od pít'lry l dolg 

'jcto|c 
r UY&a' v mircch o goÍ'acr! (ít^pí'bt'). Poccl C'6.tlmý€h mbl s rclÍ podl€

píoloktorcíÉ paéBil u^/éorrff (ín(o. býl l íqínou robdogÍďnu). Plargl v/iÉovónl s w YYtÉorccích
výfucG}l uódí bJC' é!6lrÉ pío !o(óoí rEdÍpl habo oói*fin ÍE přlÚrFu Cg.t' .loorptto pol( ctclnýÍr'l
řgrÍploÍnl pnploÍrY'Íri zo tólY.
od o) vyiÉorcdvýÚc6' píGroíola pobňY(obía

ob|cldy!lrdtďoBdóoóouíttJÍtÍo l.2@ol l2Íxx'(popa.t:@pttpoldrírobdo€'m'J).
obqotr - píú(Y' ktcíÓ lou plbďí''alÍÍt YYi'É.rí (nat bo<Íy řrow{ polohovó éóíY)'

- plw vY'h/éot odÓ íí(bodý)'
- vytÉo\íoÍÉ o íó.o'd t ďd(Ó o topoo'oíckó ob|alďy (tcíahrÍ tb.ow).

PB 2I
h.

_+

s
0br. 2 Vylyéovactl ýýkřc3 Plot}orové polohy

urlové íowbíÝob|ckÍY; mólÍtlo |:5@d l:2@. poď. l:om. podlo rÍrélltko podíobÍÉ ílrcco.
obsoh: obdobný ,oko u obreklů ! pí6lďow tklodbou, ÍroYíc v oblotEJch lobÚko ! nowÍml p.vky obloúu o v

ccló líg tloÍ*aorÍ v l(lomclícďl (úotp c' l w c\/lč€ní lG).
od b)vytYčowd vÝkr6Y podíobíÉlp vYrYéďí

MótŤtko l :s d l : l@. zpíoúdo s polcíríÓ vÍt(6Ů Jo!óclň | pío ttotóU.
ob€oh: o) vYt čorcný íovcbí{ob|ckl'

b) váÚió éaÍY @lÍÍnkY. ífroc'Úovó 6.prro).
c) pryky pl6íďové pobtť (md.Eotí{ pololEtó éóÍo. poď. píúry vldYtorccr mk'dft ě).
o rÉml (vdoh) ÍÍlcd gpoÍÍLhlckÝÍnl p.YtY ÍozÍnďU n6bo tvoru 3lowbÍttD obrolíu o pfvtY

píGlďové polcltY GótY).
o)plďBlvýÉcfý.

i/lí@.qtltElť,
PÍo vYflodd, popa. lobíow whÉcí'É| tjodů. ''aídďl 

pí€loíotlou polotu t|ovobďďt obloktů, J. vřlodíÉ
vYtEloú! lc'ó ÍÍr8lopbY Mtíoplgy E trétt ba mólÍko. pn zrc}pvd vzólmíÉ Íúvozrť o pobhy dlrntocnlch

'.]dolt 
V\umdFoíbnlo@ ksEU.

Ntblop8Y otlotu' g@dcllcké bodY. údÍclíÉ řYor{cc pozcfÝrkŮ. tlovobíý oblckty. koÍnulkoco' vodst\o. tllomv
pplí\.trJ o ololkl'kó vcdďJ. íÍonY pol,ylgoípYótp poaodu. m$cró dýnkY. kolmlcc o doBÍ podtobGtl iloúlcl k t.rozli
oíbnlod

Pío kolď Íúlopb tc tj!ódl popb. i'. oÚloéml o čtb bodu. todoctflcc o rcdmďtkó vÝtko bo<lu vcclnó poúttÓip
ty'|árw. lolclídrť úoÍÍý. ÍúEcv obcc. pop! ÍÉlo o p{bob íoulEocc bodu

$_'
-sš

hlavni poloíor'' áb
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