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   Anotace 
 

    Tato diplomová práce je zaměřena na zpracovaní geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby (DSPS) mostního objektu 221 – 00, který je součástí dálnice 

D3, I. úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), která obsahem a formou vyhovuje 

požadavkům investora stavby. Geodetická část DSPS je podkladem pro tvorbu Základní 

mapy dálnice. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby předchází polohové 

a výškové zaměření podrobných bodů spodní a horní části mostního objektu. Součástí 

geodetické části DSPS je základní výškové měření, jako nultá etapa dlouhodobého 

sledovaní deformací mostního objektu. 

 

    Klíčová slova: dokumentace skutečného provedení stavby, velmi přesná nivelace, 

spodní stavba mostu, horní stavba mostu, dálnice. 

 

 

    Summary 

 
    This graduation theses eats geared at a processing geodetic sections documentation of 

actual implementation of the object bridge facility 221 – 00, that is of a part of highways 

D3, and. sector Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), which content and way of meets 

request contractor builing. Geodetic sections of documentation of actual implementation 

eats foundation pro creation basic maps highways. Work documentation of actual 

implementation builing precluding positional and level bearing detailed dots bottom and 

top sections bridge facility. A part of geodetic sections eats ground level measuring, how 

zero stage long - time observing deformation bridge facility. 

  
    Keywords: documentation of actual implementation of the object, very precise levelling, 

Bottom bridgework, top bridgework, highway. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

DSPS        dokumentace skutečného provedení stavby 

SPS           spodní stavba (mostu) 

HS             horní stavba (mostu) 

VPN          velmi přesná nivelace 

S-JTSK     systém Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Bpv           Balt po vyrovnání 

STN          Slovenská technická norma 

ČSN         Česká státní norma 

Zb.            Sbírka zákonů 

Z.z.           Sbírka zákonů 

HB            hlavní bod 

HVB         hlavní výškový bod 

m0             střední kilometrová odchylka 

m              metr 

m.n.m.      metry nad mořem 
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1. ÚVOD 

 

     Mosty jsou objekty, sloužící na překonání překážek nad povrchem terénu. Zabezpečují 

plynulost, bezpečnost silniční dopravy a pomáhají zkracovat silniční trasy. V minulosti 

most představoval samostatné dílo, dominantu, které bylo podřízené vedení trasy a sloužilo 

na provedení komunikace přes přírodní nebo umělou překážku. 

    S hospodářským rozvojem se rozvíjela i doprava. Právě logistika s tým spojená 

podmínila výstavbu rychlostních silničních komunikací a dálnic. Od roku 2004 se tato 

potřeba ještě znásobila vstupem Slovenské republiky do Evropské unie. Proto dálnice 

a rychlostní komunikace budované na Slovensku musí nejen spojovat hlavní tahy 

evropských obchodních cest, ale i vyhovovat evropským standardům a požadavkům. 

    S rozvojem technologií výstavby, materiálů a efektivity prací a hlavně vzhledem na stále 

se zvyšující potřeby dopravy a přepravy se v dnešním pojetí stal most integrální součástí 

komunikace a v současnosti supluje vysoké násypy přes široké údolí a vytváří 

mimoúrovňové křižování komunikací. 

    Má diplomová práce je zaměřena na geodetické zaměření a zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby mostního objektu 221 – 00, na dálnici D3, I. úseku Hričovské 

Podhradie – Žilina (Strážov), který je součástí prioritního tahu dálnic D1 a D3 na trase 

Bratislava – Žilina – Skalité – hranice s Polskou republikou, s odbočením na Českou 

republiku. V následujících kapitolách mé diplomové práce je rozebraná skladba mostního 

objektu, geodetická činnost ve stavebním procesu – hlavně spolupráce geodeta při tvorbě 

podkladů projektové dokumentace, a používané metody vytyčování a měření stavebních 

objektů. Dávám při tom do popředí v první řadě požadavky na přesnost geodetických prácí 

a legislativní zastřešení ve stavebním procesu. Ale těžiště  diplomové práce je geodetická 

část dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu 221 - 00, její náležitosti, 

obsah a forma vzhledem k požadavkům investora stavby. Neoddělitelnou součástí 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby mostních objektů, tedy 

mostního objektu 221 – 00 nevyjímajíc, je základné výškové měření na dlouhodobé 

sledování deformací objektu. Tato geodetická část se stává součástí celku dokumentace 
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skutečného provedení stavby, která se spolu s ostatními stavebními objekty I. úseku 

dálnice D3  převezme jako podklad pro tvorbu Základní mapy dálnice. 
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2. MOST JAKO SOUČÁST KOMUNIKACE 

 
    Člověk už od počátku svého vývoje musel překonávat rozličné přírodní překážky, a tak 

se velmi brzy stal stavitelem mostů. Nejstarší mosty na našem území byly dřevěné. Byli to 

trámové mosty z opracovaných nebo neopracovaných kmenů. Pilíře tvořily piloty 

zaberaněné do říčního dna. Ale vzhledem k tomu, že životnost významnějších dřevěných 

mostů je velmi krátká, na komunikacích je postupně nahrazovaly kamenné mosty.  

    Železobetonové mosty se vyvíjely třemi směry – jako oblouky se zavěšenou mostovkou, 

jako oblouky s horní mostovkou a jako trámové a rámové mosty. Začátkem druhé poloviny 

20. století dominantní postavení ve stavebnictví získal předpjatý beton. Rozvoj betonových 

a železobetonových mostů na Slovensku začal v 30. letech minulého století.  

    Koncem první poloviny 20.století se začala ve světe vyvíjet technologie letmé betonáže. 

Vývoj metod výstavby mostů se stále vylepšuje. 

 

2.1. Prostorové uspořádání mostů 

 

    Uspořádání mostů v příčném směru závisí na prostorové úpravě komunikace a musí 

splňovat příslušné podmínky technických norem a předpisů. Ty určují tzv. mostní 

přejezdový  přejezd, do kterého nesmí zasahovat žádná konstrukční část mostu nebo jiné 

zařízení na mostě. V podélným směru je osa mostu přímá  nebo oblouková , což vyplývá 

z vedení trasy komunikace. Rozměry mostního přejezdového průřezu se v důsledku 

technického pokroku postupně upravovaly. Růstem rychlosti a velikosti vozidel se musely 

šířky komunikací, a tím také mostů postupně zvětšovat. Zásady šířkového uspořádání 

mostů stanovuje ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů [8]. 
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2.2. Hlavní části mostů 

 

    Z konstrukčního hlediska se most skládá ze spodní a horní stavby. 

 

2.2.1. Spodní stavba mostů 

 

    Spodní stavba se nachází pod vodorovnou částí mostu. Skládá se z mostních podpěr 

a opor, které jsou vybudované na základech. K oporám patří také křídla, která uzavírají 

násypové těleso. Základy plošné - přenášejí tlaky na podloží, základy hlubinné - přenášejí 

tlaky prostřednictvím pilot, podzemních stěn, studní a pod. Pro volbu způsobu založení 

jsou rozhodující geologické vlastnosti staveniště, hloubka únosných vrstev, hydrotechnické 

poměry, jako i statický systém mostu. 

    Plošné základy - plošné základy se navrhují tehdy, když je možnost základovou spáru 

situovat na únosné vrstvě v malé hloubce. V těchto případech se nejčastěji volí zakládání 

v nezapažených stavebních jámách nebo stavebních jámách, které jsou chráněné 

štětovnicovou stěnou.  

    Pilotové rošty - v případech, kdy v základové spáře není únosné podloží, nebo hrozí 

nebezpečí podemletí základů v řečišti, volí se zakládání na pilotových roštech 

z beraněných nebo vrtaných pilot. 

    Nejčastěji se používají piloty: 

a) prefabrikované - s rozměry 30x30cm nebo 35x35cm,  beraněné nárazově nebo 

vibračně. 

b)  vrtané - můžou být realizované až do průměru 135cm. 

c) ostatní - nejčastěji do průměru 110cm, přičemž k ochraně stěn vrtu se používá 

výpažnice nebo bentonitová suspenze. 

    Beraněné piloty jsou vhodné pro podloží, kde se nevyskytují balvany. Ojedinělým 

případem beranění je způsob, při kterém se používá vibrační technika. Vibrační beranidla 

jsou velmi účinná, můžou se však použít na beranění pilot v nesoudržných zeminách. 

Výhodou je, že v průběhu  prací se zjistí geologický profil v každém vrtu, což je důležité 

pro přizpůsobení se délky piloty na dosažení její požadované únosnosti. 
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     Nadzáklady - Časti spodní stavby, hlavně pilíře mostu, můžou mít rozličné tvary. 

Vydařené jsou ty, kde se statická funkčnost spájí s vhodným architektonickým řešením. 

 

2.2.2. Horní stavba mostů 

 

    Vrchní stavbu tvoří nosná konstrukce, svršek mostu, vozovka, chodníky, římsy, zábradlí 

apod.  

    Nosná konstrukce (hlavní) – přenáší účinky zatížení z mostního svršku na spodní 

stavbu. Ukládá se na mostní podpěry prostřednictvím ložisek, příp. je do podpěr vetknutá. 

Nosná konstrukce se dělí podle použitého materiálu. Může být dřevěná, z cihel, kamenná, 

z prostého betonu, železobetonu nebo předpjatého betonu, ocel-betonová spiknutá nebo 

ocelová. Nosná konstrukce může být přesypaná vrstvou zeminy nebo betonu pod mostním 

svrškem nebo nepřesypaná s přímým uložením mostního svršku. 

    Mostovka – slouží na uložení mostního svršku a přenáší zatížení na nosnou konstrukci. 

Dle polohy vzhledem k nosné konstrukci se rozděluje mostovka horní, dolní, mezilehlá 

a zapuštěná. 

    Ložisko – je součástí nosné konstrukce mostu a spojuje nosnou konstrukci se spodní 

stavbou. Úkolem ložiska je přenést svislé a vodorovné podpěrné tlaky do spodní stavby 

a umožnit pootočení, případně posun nosné konstrukce v jednom nebo ve více směrech 

vyvolaný zatížením a různými vlivy, převážně změnou teploty, poklesem nebo nakloněním 

podpěr.  

    Mostní závěr – ukončuje nosnou konstrukci a překrývá dilatační spáry v mostní 

konstrukci mezi oporou a nosnou konstrukcí a mezi jednotlivými dilatačními celky nosné 

konstrukce. Při návrhu mostního závěru je nevyhnutelné znát velikost působícího 

provozního zatížení a také směr a velikost pohybů v dilatační spáře. 

    Mostní svršek – část mostu uložená přímo nebo nepřímo na nosné konstrukci tvořená 

vozovkou, ochrannou izolací, izolací, spádovou vrstvou, chodníkovým, cyklistickým nebo 

krajnicovým zpevněním, římsou, odrazovým proužkem, odvodňovacím proužkem, dělícím 

pásem, dopravním ostrůvkem, a pod. 
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2.3. Materiály a technologie používané při výstavbě mostů 

 

    V mostním stavitelství se musí používat jakostní materiály, aby se zabezpečila jejich 

spolehlivá nosná funkce a trvanlivost. Jedná se o dva základní materiály – beton a ocelová 

výztuž. Betony s vyšší pevností bývají hustější, proto účinněji chrání výztuž před korozí. 

Použití vysoce kvalitních materiálů se vyžaduje také z hospodárného hlediska, protože 

spotřeba betonu a oceli klesá s jejich rostoucí pevností a mezí přetaženosti. 

    V mostním stavitelství se používá prostý a předpjatý beton a železobeton. Protože 

všechny časti mostu jsou vystavené povětrnostním podmínkám a navíc jsou namáhané 

dynamicky, kladou se na beton určený na stavbu mostů přísnější požadavky. Musí být 

pevný, hustý, mrazuvzdorný, trvanlivý a odolný proti chemickým posypovým látkám, 

zejména soli. 

    Výztuž železobetonových konstrukcí - Na výztuž železobetonu se používá tzv. 

betonářská (měkká) výztuž. V jedné konstrukci se může jako hlavní výztuž použít jen 

jeden druh oceli. Vlastnosti ocelí a jejich konstrukční úpravy určují příslušné STN. 

    Předpínací výztuž - Aby se ocel hospodárně využila a aby byla zabezpečena nosná 

funkce a trvanlivost konstrukce z předpjatého betonu, je třeba používat předpínací výztuž 

s vysokými mechanickými vlastnostmi, houževnatou a s malým dotvarováním. Jako 

předpínací výztuž se u nás používá patentovaný drát a spletence, resp. lana. 

    Předpínací zařízení - Na předpínání se používají pouze spolehlivá a přesná zařízení, 

která se musí vybrat tak, aby se při napínání dala předpínací síla měřit, plynule 

a rovnoměrně měnit a udržovat. 

    Podpěrné konstrukce: Podpěrným konstrukcím se musí věnovat dostatečně velká 

pozornost. Pižmo nahradily složité stojky z rourek. Pilíře z materiálu Pižmo jsou 

prostorově stabilní a přitom se dají lehko skládat. Pomocí dílců se dají sestavit jedno 

a vícesměnné pilíře a věže rozličných výšek. Vyšší produktivita práce, snížení pracnosti 

a zmechanizování mnohých pracovních operací umožňuje používání ocelových konstrukcí 

Peiner. Jde o důmyslně řešené prvky, jejichž vhodným vzájemným konstrukčním 

uspořádáním je možno vytvářet nejrozmanitější tvary podpěrné konstrukce.  

    Materiál Pižmo je znázorněn na obrázku číslo 1, kde tvoří podpěrnou konstrukci 

mostního objektu 221-00, dálnice D3. 
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    Podrobně o mostních konstrukcích informuje [1], kde jsou uvedené i konkrétní mosty 

budované na Slovensku. Postup výstavby, materiály a technologie. 

 
Obr. č.1: Podpěrná konstrukce z materiálu Pižmo, dálnice D3 - mostní objekt 221-00 

 

2.4. Druhy konstrukcí mostů 

 

    Železobeton, který se začal používat u nás začátkem tohoto století, znamenal pro mostní 

stavitelství velký pokrok. Umožnil stavět mosty štíhlejší, s většími rozpětími 

a hospodárněji na rozdíl od kamenných mostů nebo mostů z prostého betonu. 
1 Deskové mosty - mají malé rozpětí, poměrně hrubé. Zvětšením rozpětí mostu narůstá 

vlastní tíže a proto se navrhlo odlehčení desky dutinami i za cenu ztraceného bednění, 

které bylo nejčastěji dřevěné. 

2 Trámové mosty - vznikly dalším odlehčením v tahové oblasti průřezu. Trámovými 

konstrukcemi je možno překonat už větší rozpětí. 
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3 Obloukové mosty - mohou se nimi překlenout také velmi velká rozpětí, jelikož 

průřezy oblouků jsou namáhané převážně tlakem. Dle konstrukčního řešení může být 

oblouk pod mostovkou nebo nad ní. 

4 Monolitické mosty – předpjaté se staly mezníkem ve výstavbě mostů. Tato 

kvalitativní změna umožnila použití nových technologií, taktéž prefabrikací a mnohé 

statické a konstrukční řešení. Obrázek číslo 2 jasně znázorňuje postup výstavby 

monolitického mostu. Konstrukce navázané betonářské oceli zalité betonem se 

postupně předpíná. 

 
Obr.2: Ukázka výstavby monolitického mostu, dálnice D3 - mostní objekt 221-00 

2.5. Kontrola kvality mostů 

 
     V mostním stavitelství se kvalita všech materiálů, které se mají použít na stavbě mostu, 

před započetím prací ověřuje podle příslušných předpisů a norem. Jde zejména 

o přezkoušení složek betonové směsi, zjištění vlastností betonové směsi a vlastností betonu 

po 28 dnech tvrdnutí. Podobně se zkoumá injektážní malta. Dále se ověřují vlastnosti 
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betonářské oceli a předpínací výztuže. Ověřují se také ostatní látky, jako lepidla, tmely, 

kotevní materiál apod. 
    Mostní stavby se mohou odevzdat do užívání pouze na základě užívacího povolení, 

které se vydá po příznivém výsledku první hlavní prohlídky a zatěžovací zkoušky, při 

kterých se zjistí způsobilost mostu z hlediska bezpečnosti dopravy. 
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3. GEODETICKÁ ČINNOST V STAVEBNÍM PROCESU 

 

    Plánování a příprava: 

- speciální práce při průzkumu, 

- speciální práce při výběru lokality, 

- vyhotovení dokumentace jako podkladu pro projekt. 

 

    Projektování: 

- projekt vytyčovací sítě, 

- projekt vytyčování objektu, 

- vytyčovací výkresy, 

- projekt kontrolních měření, 

- vyhotovení geometrických plánů jako podkladu na vyvlastnění. 

 

    Realizace: 

- vytyčování prostorové polohy, 

- podrobné vytyčování, 

- kontrolní měření, 

- dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

    Provoz: 

- kontrolní měření geometrických parametrů jednotlivých součástí, 

- návrh na rektifikaci, 

- dlouhodobé měření posunů a deformací. 

 

Geodézie v mostním stavitelství se člení na: 

- přípravu a vyhotovení mapových podkladů, 

- spolupráci při projektování mostních objektů, 

- vytyčování a kontrolní měření během výstavby mostu, 

- dokumentace skutečného provedení mostního objektu. 
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3.1.    Legislativa geodetických a kartografických prací ve stavebním 

procesu 

 

    Právní předpis primární (zákonný) :  

    Zákon NR SR o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z.z. ustanovuje práva a povinnosti 

fyzických osob a právnických osob, jakož i orgánů státní správy při vykonávání 

geodetických a kartografických činností (§6, písmeno g), h) a i), §12 ).  

 

    Právní předpisy sekundární (podzákonné) :  

- Vyhláška ÚGKK č. 178/1996  SR, kterou se vykonává zákon NR SR o geodézii a 

kartografii č. 178/1996, která ustanovuje závazné kvalitativní podmínky na 

vykonávání vybraných g. a k. činností.  

- Vyhláška ÚGKK č. 79/1996 SK, kterou se vykonává katastrální zákon a její 

novelizační změny č. 533/2001 Z.z. 

 

    Technické předpisy – státní normy STN :  

- STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a  účelové mapy.  

- STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky.  

- STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb.  

- STN 73 0416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii. 

- STN 73 0420 Presnosť vytyčovania stavebných objektov.  Základné ustanovenia.  

- STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a  plošných stavebných objektov.  

- STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo  výstavbe. Základné 

ustanovenia.  

- STN 73 0275 Presnosť geometrických parametrov vo  výstavbe. Kontrolné meranie 

líniových stavebných  objektov.  

- STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov.  

- STN 73 0210 Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky vykonávania. 

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia. 

- STN ISO 4463-1 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: 

Plánovanie, organizácia, postupy a preberacie podmienky. 
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- STN ISO 4463-2 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: 

Meračské značky. 

- STN ISO 4463-3 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: 

Zoznam geodetických činností. 

- STN 73 2611 Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií. 

 

Neprávní – interní předpisy :  

- Metodický návod na kontrolné meranie geometrických  parametrov diaľnic a ciest 

984 391 MN-3/85.  

- Metodický návod na spracovanie geodetickej časti  dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavieb 984 396  MN-1/85.  

- Předpis pro základní mapu dálnice, Federální  ministerstvo dopravy č. M 20/11 z 

roku 1978.      

 

3.2.   Mapové podklady pro projektovou dokumentaci 

 
    Požadavky investiční výstavby na projektovou dokumentaci a realizaci stavebních 

objektů jsou orientované na zajištění kvalitních číselných a grafických (mapových) 

geodetických podkladů. Druh geodetických podkladů a jejich obsah se řídí dle stupně 

projektové dokumentace a druhu stavby. Na kvalitě a přesnosti geodetických podkladů je 

závislá hospodárnost projektu stavebního díla. Podrobněji uvedené v [2]. 

    Součástí projektové dokumentace staveb je přehledný polohopis a výškopis 

projektovaného objektu, zakreslený zpravidla na mapě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000 a 

podrobný polohopis a výškopis zakreslený na mapě 1:1 000 až 1:5 000. Měřítko stavebních 

plánů se řídí množstvím podrobností, které mají plány vyjádřit a jsou nejčastěji v měřítku 

1:100 až 1:500. 

    Geodetické podklady tvoří samostatnou část projektu a patří k základním podkladům 

projektové dokumentace. Získávají se využitím existující mapové dokumentace, nebo se 

pro dané účely vyhotoví resp. doplní.   

 



 
Bc. Veronika Sojková: Dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu. 

2009                                                                                                                                       16 

3.2.1. Mapové podklady pro návrh mostu 

 

    Podklady pro návrh mostu tvoří: 

-    hlavní údaje o komunikaci umístěné na mostu (směrové, výškové, sklonové 

a šířkové poměry, dopravní a technické požadavky na umístnění mostu a pod.) 

-    hlavní údaje o vodním toku, průtokové poměry, příčné a podélné řezy, sklon 

a výška hladiny atd. 

-    mapové podklady území 

-    výsledky průzkumu dle vyhlášky č. 43/90 Sb. o přípravě projektových staveb. 

 

    Mapové podklady tvoří mapy středních měřítek 1:10 000 až 1:50 000, mapy velkých 

měřítek1:500 anebo 1:1 000, pozemkové mapy, podélné a příčné profily s navrhovanou 

mostní trasou a vodním tokem v měřítku 1:1 000/1:100. V městech tvoří vhodný podklad 

také směrový územní zastavovací plán a technická mapa města. 

    Významným podkladem, z kterého projekt mostu vychází, je délka osy mostu, která se  

může určit přímým měřením, trigonometricky, opticky nebo světelnými délkoměry. 

 

3.3.    Spolupráce geodeta při projektování liniových staveb 

 

    Na výstavbě stavebního díla, tj. na přípravě a jeho realizaci se podílí několik účastníků. 

Dle vyhlášky č. 11 /74 Sb., resp. č. 10/74 Sb. jsou účastníci výstavby investor (organizace, 

z jehož prostředků se stavba financuje), generální projektant (organizace oprávněná 

provádět projektovou činnost) a dodavatel. Pro každé stavební dílo je potřeba projekt, 

územní rozhodnutí a stavební povolení vydané odborem výstavby příslušného národního 

výboru. Účastníci výstavby z hlediska zabezpečení a vykonávání geodetických prací ve 

výstavbě jsou povinni plnit povinnosti vyplývající z legislativy. 

    Z hlediska potřeb geodetické spolupráce při přípravě a realizaci stavebních částí musí 

projektová dokumentace splňovat úřadní náležitosti. Především je to jasná vyjadřovací 

forma a čitelnost projektů a jednoznačná návaznost na prostorové připojení stavebních 

objektů na vztažné geodetické body (body vytyčovací sítě), které se musí v terénu trvale 
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stabilizovat. Geodetické práce se vykonávají polohově v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškově v baltském výškovém systému - po vyrovnání - Bpv. 

 

3.4.  Vytyčovací sítě liniových staveb 

 
    Vytyčovací systém se zvolí se zřetelem na celkové řešení výstavby, stavební technologii 

a postup výstavby tak, aby se vytyčovací síť používala nejen na vlastní vytyčení objektů, 

ale i na kontrolní měření v průběhu výstavby, na zaměření skutečného stavu a na 

vyhotovení geodetické dokumentace dokončené výstavby, případně i na kontrolu 

geometrických parametrů stavebních objektů v průběhu provozu. Vytyčovací síť tvoří 

soustava pevných (vztažných) bodů, z kterých se vytyčuje prostorová poloha stavebního 

objektu. Podle druhu, účelu a složitosti objektů, požadované přesnosti a místních terénních 

podmínek se zvolí vytyčovací síť vhodného tvaru a přesnosti.  Problematikou vytyčovacích 

sítí se podrobně věnuji v [2], [3] a [4]. 

    Pro liniové stavby nejlépe vyhovují sítě v tvaru polygonových tahů nebo 

trojúhelníkových řetězců vybudované podél trasy stavby. Současný rozvoj měřící a 

výpočtové techniky umožňuje na stavbách s prostorovou nebo plošnou skladbou použít 

plošné vytyčovací sítě s přechodnými stanovištěmi, která jsou vybudovaná jen pro určitou 

etapu výstavby. 

 

3.4.1. Vytyčovací sítě mostních objektů 

 
    Tvar vytyčovací sítě na vytyčování mostních objektů vyplývá z požadované přesnosti, 

z terénních a územních podmínek. Současná praxe ve výstavbě mostních objektů a její 

perspektiva předpokládá, že většinou půjde o betonové mosty z předpjatých monolitických 

konstrukcí, budované technologií letmé betonáže nebo letmé montáže, technologií 

výsuvných skruží nebo vysouváním mostních konstrukcí. Tyto stavební technologie 

vyžadují zvýšenou pozornost při vytyčovacích pracích, které podstatně ovlivňují druh, tvar 

a přesnost bodů vytyčovací sítě. Požaduje se, aby body vytyčovací sítě byly určené 

s poměrně vysokou a přibližně stejnou přesností polohy jednotlivých bodů sítě. 
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    Při vytyčování mostu se vychází z vytyčovací sítě, která je budovaná v blízkosti mostu. 

Body vytyčovací sítě musí být umístěné na stabilním území, které nevykazuje polohové 

a výškové změny, např. sesuvné a podkopané území. Musí být kvalitně stabilizované 

s dobrou viditelností na hlavní charakteristické body mostu a na další body vytyčovací sítě. 

Body vytyčovací sítě musí být zabezpečené více zajišťovacími body v okolí jednotlivých 

bodů vytyčovací sítě. 

    Charakteristické body mostu se vytyčují z bodů základní vytyčovací sítě. Tvar 

vytyčovací sítě se volí podle druhu mostního objektu a členitosti území. Ideální tvar 

vytyčovací sítě by byl ve tvaru čtyřúhelníkových, nebo trojúhelníkových řetězců, ale 

zpravidla má nepravidelný tvar. Podmínkou je, aby strany vytyčovací sítě nesvíraly ostré 

úhly (ω<20g) podle [3]. 

    Bodové pole vytyčovací sítě musí být chráněné, což zabezpečuje zhotovitel stavby, aby 

nedošlo k jeho zničení a byla zabezpečena viditelnost mezi body vytyčovací sítě 

a vytyčovaným objektem. Vytyčovací síť je nutné udržovat po celou dobu výstavby 

mostního objektu. Po skončení výstavby se body vytyčovací sítě využívají na kontrolní 

měření stability objektu během provozu mostního objektu.  

 

3.4.2. Vytyčovací výkresy 

 

    Vytyčovací výkresy tvoří hlavní dokumentační podklad na vytyčování stavebních 

objektů.  

 

    Z hlediska etapy vytyčování se vytyčovací výkresy rozdělují na:   

    -   vytyčovací výkresy prostorové polohy, kde polohu určují prvky prostorové polohy, tj. 

hlavní polohová čárá nebo hlavní osa a hlavní výškové body při objektech s prostorovou 

skladbou, nebo hlavní body trasy nebo charakteristické body osy a hlavní výškové body při 

liniových a plošných stavbách; 

   -   výkresy podrobného vytyčení objektu, tj. tvar a rozměry objektu a poloha 

konstrukčních častí. Podrobné vytyčení se obvykle realizuje od prostorové polohy objektů. 
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    Vytyčovací výkresy se obvykle vyhotovují v měřítku podrobného polohopisu projektu, 

tj. v měřítkách 1:500, 1:1 000, 1:2 000 anebo 1 : 5 000. Podrobněji uvedené v [9].  

    Hlavní vytyčovací prvky, potřebné na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, 

získáme z výkresů a textové dokumentace projektu. Na vytyčení objektů je třeba poznat 

délkové, úhlové a výškové prvky a jejich vztahy k bodům, resp. ke stranám vytyčovací 

sítě.  

 

3.4.3. Volba geodetického souřadnicového a výškového systému 

 

    Geodetické práce se vykonávají v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) a ve výškovém baltském systému - po vyrovnání (Bpv). Pokud jde o 

rozšíření nebo doplnění výstavby v daném prostoru, můžou se geodetické práce vykonat 

také ve starém systému, např. výškové měření v jadranském systému nebo polohové 

měření v místním souřadnicovém systému. Použitý souřadnicový a výškový systém se 

musí vždy výrazně vyznačit v grafické a písemné dokumentaci. V technické zprávě se 

musí uvést vztah mezi použitým systémem a státními závaznými systémy.  

 

3.4.4. Stabilizace bodů 
 

    Polohové a výškové body pro geodetické vytyčovací práce se musí trvale stabilizovat 

vhodnými stabilizačními značkami. Rozměry a tvar stabilizačních (měřičských) značek pro 

vytyčovací sítě pro prostorové a podrobné vytyčení stavebních objektů a způsob jejich 

osazení v terénu nebo na konstrukcích objektů jsou v STN 730416. Měřičské značky 

polohových a výškových bodů se mají na objektech osazovat nenápadně, nesmí narušovat 

vzhled a stabilitu konstrukcí objektu. Měřičské body v terénu se stabilizují betonovými 

bloky nebo hloubkovou stabilizací speciálně vystrojeným geologickým vrtem. Na ochranu 

měřičských bodů se používají vhodné ochranné znaky s výstražnými štítky. 

    O stabilizovaných polohových a výškových bodech vytyčovací sítě a o bodech 

určujících prostorovou polohu stavebního objektu se vyhotovují místopisy. Pro každý 

místopis bodu se uvede označení a číslo bodu, souřadnice bodu a jeho nadmořská výška, 

souřadnicový a výškový systém, orientační údaje bodu, atd.  
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3.4.5. Přesnost vytyčovací sítě 

 

    Přesnost určení polohy a výšky hodu vytyčovací sítě, prostorového a podrobného 

vytyčování stavebních objektů je různá, podle druhu výstavby, požadavek na přesnost 

vytyčování objektů atd. Všeobecně se může požadovaná přesnost bodů vytyčovací sítě 

stanovit odhadem nebo rozborem z krajních vytyčovacích odchylek vyplývajících z 

projektu nebo technických norem, které udávají STN 73 0422, pro jednotlivé skupiny 

staveb. 

   Pro výstavbu mostů, betonových přehrad apod. se požaduje přesnost bodů vytyčovací 

sítě v první třídě přesnosti, tj. < ±0,02 m [2]. 

 

3.5.  Zásady a metodika vytyčování stavebních objektů 

 
    Vytyčování stavebních objektů se skládá ze dvou etap: 

-  ze základního vytyčení nebo z vytyčení prostorové polohy stavebního objektu, tj. z 

vytyčení hlavní polohové čáry, hlavní osy nebo hlavních bodů trasy a hlavních 

výškových bodů. Hlavní osu tvoří půdorysná osa souměrnosti nebo přímka původní 

osnovy ve směru delšího rozměru: 

 -  z podrobného vytyčení, tj. vytyčení tvaru a rozměru objektu ve vodorovném a 

svislém směru a z vytyčení polohy a výšky jednotlivých částí a konstrukčních prvků 

objektu. Potřebné vytyčení objektu se většinou vykonává od prostorové polohy 

objektu. 

 

    Vytyčení prostorové polohy objektů dle projektu zabezpečuje investor, podrobné 

vytyčení zabezpečuje dodavatel stavby. 

    Při vytyčovacích pracích je potřebné věnovat zvýšenou pozornost protokolárnímu 

odevzdání a přebírání stavby, protože při nedůslednosti vznikají rozličné spory. Investor je 

povinný protokolárně odevzdat generálnímu dodavateli stavby staveniště. Z geodetické 

stránky to zabezpečují: zodpovědný geodet investora a zodpovědný geodet dodavatele.  

    Předmětem odevzdávaní a přebíraní jsou: 

- vyznačené hranice staveniště,  
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- body základní vytyčovací polohové a výškové sítě, vytyčená a stabilizovaná 

prostorová poloha objektů,  

- vyznačené existující podzemní technické vedení na staveništi, - podklady na 

podrobné vytyčování objektů. 

    Dodavatel stavby za účasti investora vykoná kontrolní měření terénu (profily, plošnou 

nivelaci apod.), které se využije na kontrolu zemních prací. 

 

3.6.  Kontrola a dokumentace stavebních a vytyčovacích prací 

 

    V průběhu výstavby se kontrolují geometrické parametry stavebních objektů, zejména z 

hlediska kvality a dodržení projektu. Výběr parametrů, rozsah, počet, hustotu a přesnost 

kontroly; resp. kontrolních měření určují STN 73  0421 a STN 73 0422. Investor ve 

spolupráci s technickým dozorem a zodpovědným geodetem dohlíží na kvalitu výstavby, 

na dodržení prostorového umístění objektu, kontroluje polohové a výškové zaměření 

podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím, kontroluje zaměření vykonaných 

terénních úprav a dokumentaci skutečného provedení objektů od dodavatele. Generální 

projektant v spolupráci se zodpovědným geodetem vykonává autorský dozor, zejména z 

hlediska dodržení projektu. 

    Při rozsáhlejších nebo technicky náročných stavbách jsou určené kontrolní dni. 

    Dodavatel geodetických prací je povinen o vytyčovacích pracích a jiných geodetických 

měřeních vést záznamy formou stavebního a montážního deníku nebo vytyčovacího 

protokolu. Do stavebního deníku (protokolu) se zapisují všechny skutečnosti, které jsou 

rozhodující jako důkaz kvality a správnosti realizovaného vytyčení.  

    Stavební deník obsahuje  

- náčrt o vytyčení objektu,  

- údaje (hodnoty) o vytyčených prvcích, 

- údaje o drobných změnách oproti projektu a kdo je nařídil, resp. odsouhlasil,  

- o způsobu označení vytyčených prvků a pod.  

    Zápis v stavebním deníku musí účastníci výstavby vzájemně potvrdit podpisem. 

Stavební deník s náčrtem o vytyčení je důležitou právní listinou, a proto musí splňovat 

formální a věcné náležitosti. Obsah stavebního deníku sleduje a prověřuje investor, který 
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podpisem vyjadřuje své stanovisko. Generální projektant používá deník na zaznamenání 

nedostatků a návrh opatření. 

 

    Vyhláška Úřadu geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky, kterou se 

vykonává zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. stanovuje také okruh vybraných geodetických a 

kartografických činností ve výstavbě, které musí být autorizačně ověřené.  

    Vybrané geodetické a kartografické činnosti ve výstavbě jsou:  

- geodetické a kartografické činnosti pro projektovou dokumentaci staveb,  

- geodetické a kartografické činnosti při uskutečňování staveb,  

- geodetické a kartografické činnosti na vyhotovení geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby,  

- geodetické měření posunů při provozu staveb,  

- geodetické měření geometrických parametrů staveb.  
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4. METODY VYTYČOVÁNÍ A MĚŘENÍ STAVEBNÍCH 

OBJEKTŮ 

     

    Realizaci projektu každého stavebního díla musí předcházet jeho vytyčení v terénu, tj. 

jeho polohové a výškové umístění v prostoru a určení jeho rozměru a tvaru. Vytyčováním 

stavebního objektu označujeme souhrn pracovních úkonů, kterými se v terénu nebo na 

dosavadních objektech označují vytyčovacími značkami geometrické prvky (body, osy, 

roviny, výškové úrovně apod.) umožňující výstavbu objektů na místě určeném stavebním 

projektem. Údaje potřebné na vytyčování objektu obsahuje vytyčovací výkres. V tomto 

výkresu jsou vyznačené číselné hodnoty vytyčovacích prvků, resp. souřadnic 

vytyčovaných bodů vztahujících se na vytyčovací systémy, které umožňují jednoznačné 

vytyčení objektu v terénu [4]. 

   Vytyčování objektů se uskutečňuje ve dvou etapách:  

         -  prostorové vytyčení polohy objektu, 

         -  podrobné vytyčení objektu. 

 

    Pod vytyčením prostorové polohy stavebního objektu rozumíme vytyčení hlavní 

polohové čáry, osy nebo hlavních bodů trasy a hlavních výškových bodů na určeném místě 

stavebního objektu. 

    Hlavní polohová čára představuje část půdorysu objektu přiléhající na jedné straně 

k cestní komunikaci, resp. k nezastavěné části pozemku. 

    Hlavní osa je půdorysná osa souměrnosti, nebo přímka půdorysné osnovy objektu 

omezená ve směru delšího rozměru tak, aby určovala rozmístění nosných svislých 

konstrukcí. 

    Hlavní bod trasy (HB) je bod v trase liniového stavebního objektu ve vymezené 

vzdálenosti, především na styku dvou směrových prvků trasy (přímky a oblouků, dvou 

protisměrných oblouků apod.). 

    Hlavní výškový bod (HVB) představuje výšková značka, která se umísťuje mimo 

vytyčovaného stavebního objektu a jeho vlivu, z které se vykonává výškové vytyčování. 

    Pod podrobným vytyčením stavebního objektu rozumíme vytyčení rozměru a tvaru 

objektu ve vodorovném i svislém směru a vytyčení polohy jednotlivých částí a 

konstrukčních prvků uvnitř objektu. 
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4.1. Určování přesnosti vytyčovacích prací a kritéria kvality 

vytyčení 

 

    Přesnost vytyčovacích prací je určená technickými předpisy buď přímo nebo nepřímo.  

- Přímo je daná např. vytyčovacími odchylkami stavebních objektů v normách STN 

ISO 4463-1 a STN ISO4463-3 Metody měření ve stavebnictví. Vytyčování a 

měření a Přesnost vytyčování stavebních, liniových a plošných objektů jako je 

uvedeno v [10] a [11]. 

-  Nepřímo je přesnost vytyčování daná stavebními odchylkami, z kterých se odvodí 

vytyčovací odchylky.  

 
    U objektů atypických, resp. náročných na vysoké přesnosti, může vyžadované přesnosti 

určit projektant, a to obvykle hodnotou stavební odchylky. Vytyčovací odchylka závisí na 

hodnotě stavební odchylky a na poměru, s jakým vstupuje společně se stavební-montážní 

odchylkou do stavební odchylky. Jestli poznáme stavební odchylku (stanoví ji projektant), 

potom při určení vytyčovacích odchylek můžeme vycházet z dvou principů: 

    - předpokládáme, že oba základní faktory, tj. stavební-montážní práce a chyby ve 

vytyčování, působí stejně, 

    - parciálně usoudíme chyby jednotlivých stavebních-montážních prací a vytyčovacích 

úkonů. 

 

    Součástí vytyčování jsou kontrolní měření. Správnost vytyčení se kontroluje 

opakovaným měřením, nezávislým vytyčením nebo opakovaným vytyčením, resp. 

měřením metodou o řád přesněji než první vytyčení. Přesností a kritériem kvality vytyčení 

se zaobírá literatura [4]. Podrobnosti o výběru parametrů, rozsahu a hustotě kontrolních 

měření uvádějí technické normy STN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve 

výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů a 73 0275 Přesnost geometrických 

parametrů ve výstavbě. Kontrolní měření liniových stavebních objektů. 

    Kvalita vytyčovacích prácí tvoří složku celkové geometrické kvality a využitelnosti 

stavebního objektu. Kritériem kvality vytyčení objektu jsou vytyčovací odchylky, které se 

hodnotí krajními odchylkami. Vytyčovací odchylky pro jednotlivé skupiny a druhy 

stavebních objektů jsou stanovené technickými normami STN nebo osobními předpisy, 
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které jsou součástí stavebního objektu. Jestli překročí hodnota vytyčovací odchylky krajní 

vytyčovací odchylku, dáno technickými normami STN 73 0422 a STN ISO 4463-1, 

považuje se vytyčení za nevyhovující a je potřebné ho opakovat. Je-li vyžadováno vytyčení 

s vyšší přesností než určuje STN, uvedou se tyto skutečnosti ve stavebním projektu s 

odůvodněním požadavku na vyšší přesnost.  

    Výběr vytyčovacích metod je závislý na krajní vytyčovací odchylce. 

 

4.2. Prvky a metody polohového vytyčovaní stavebních objektů 

 

    Každý projekt stavebního díla sleduje určitý záměr a určitou ideu, jejichž základem jsou 

výtvarné a technické prvky projektu, např. rovnoběžnost, souměrnost, kolmost, sklony, 

vzdálenosti objektů apod. Tyto prvky je potřeba nejprve zjistit, což z projektu někdy 

nevyplývá. 

    Způsoby polohového vytyčování objektů závisí na druhu stavby, požadované přesnosti a 

na přístrojovém vybavení, které má vytyčovatel k dispozici. Všeobecně se na polohové 

vytyčování bodů objektu používají metody [4]: 

a. pravoúhlých souřadnic,  

b. polárních souřadnic,  

c. protínání vpřed úhly, směrníky nebo délkami,  

d. průsečíkové způsoby, 

e. z odsazených os. 

 

    Vytyčení bodů ortogonální metodou aplikujeme např. při vytyčení přechodnice, 

základů stavebního objektu atd.  Na měřičské přímky vytyčíme staničení jednotlivých bodů 

a délek kolmic od měřičské přímky. 

 

    Vytyčeni bodů pravoúhlými souřadnicemi vykonáváme ve dvou etapách. V první 

etapě se vykonává přibližné vytyčení bodu. Následuje přesné zaměření vytyčeného bodu. 

Z rozdílu mezi vytyčovanou hodnotou geometrické veličiny a hodnotu vypočítáme příčný 

a podélný posunu. Příčný q a podélný d posun se použije na přesné vytyčení ortogonální 

metodou. 
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( )
ρ

ωω
dq m−=∆ ,                mddd −=∆  

    ω, d – vytyčovaný úhel a délka 

    ωm, dm – naměřený úhel a délka 

 

    Vytyčení bodu úhlovým protínáním vpřed aplikujeme zpravidla při vytyčení bodu ve 

větší nebo nepřístupné vzdálenosti (např. vytyčení mostních pilířů, stavebních konstrukcí 

atd.)  Polohu hledaného bodu vytyčíme v průsečíku záměr dvou teodolitů (stejné kvality), 

postavených nad body vytyčovací sítě. Nejvyšší přesnost vytyčení se dosáhne, pokud se 

záměry protínají pod úhlem, který je blízký pravému úhlu.  

 

    Vytyčování průsečíkovou metodou. 

    Polohu bodu určujeme jako průsečík dvou záměrných paprsků spojujících body, které 

jsou trvale stabilizované. Na krátké vzdálenosti se paprsek realizuje provázkem, dlouhé 

vzdálenosti se realizují teodolitem, laserem. 

    Přesnost vytyčení průsečíkovou metodou je závislá na velikosti úhlu protnutí. 

 

    Osazení laviček na vytyčení základu. 

    Jednotlivé strany obrazce vyznačíme napnutým tenkým drátem (špagátem) a na 

lavičkách je označíme hřebíkem nebo zářezy případně barvou. Poloha rohů základů nebo 

rohů objektu je v průsečíku drátů. Jejich přesnou polohu v terénu určíme promítnutím 

olovnicí. Při větších vzdálenostech je výhodné použít teodolit, umístněný např. v jednom 

rohu základu, či objektu, z kterého vytyčujeme na lavičky. 

 

4.3. Prvky a Metody výškového vytyčovaní stavebních objektů 

 
    Výšky, resp. převýšení nejčastěji vytyčujeme nivelačním přístrojem, nebo teodolitem. 

Použití určitého přístroje závisí na členitosti terénu, vyžadované přesnosti a vzdálenosti k 

vytyčovanému bodu. Při výškovém vytyčování v podstatě jde o určení výšky polohově 

vytýčeného bodu. Rozdíl mezi odměřenou výškou a výškou danou projektem vyznačuje 
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druh úpravy v měřeném místě, např. násyp, výkop, zdvih, podloží konstrukce apod. 

Technologie výškového vytyčování se realizuje tak, aby se vyloučily osové chyby 

přístrojů, resp. aby byl jejich účinek z hlediska požadované přesnosti vytyčení 

zanedbatelný. V případě vysokých požadavků na přesnost (nivelace) a u dlouhých záměr 

(trigonometrická nivelace) se zavádí oprava z rozdílu mezi zdánlivým a skutečným 

horizontem. Metodami vytyčování geometrickou nivelací ze středu, též trigonometrickými 

metodami vytyčování bodu se podrobně zaobírá [3]. 

 

4.4. Kontrola přesnosti vytyčování 

 
    Součástí vytyčování jsou kontrolní měření.  

    Správnost vytyčení se kontroluje: 

- opakovaným geodetickým měřením, 

- opakovaným vytyčením nezávislou metodou,  

- opakovaným vytyčením metodou s řádově vyšší přesností než bylo vykonané 

vytyčení.  

 

    V praxi se používá hlavně opakované vytyčení. Kontrolovat se můžou i vnitřní 

parametry objektu odměřením vzdálenosti mezi vytýčenými body a jejich porovnáním s 

projektovanými hodnotami. Tento způsob kontroly je nejjednodušší a nejrychlejší. 

Takováto kontrola však geodetovi nic nepoví o prostorovém vytyčení objektu. Proto při 

prvním vytyčování základů, os mostů a jiných objektů je nevyhnutné vykonat kontrolu 

vytyčení z jiného stanoviště.  Odchylka v poloze bodu při opakovaném vytyčení by neměla 

být větší než mvyt= 3,5 mm jak je uvedené v [5]. Pokud se zjistí větší odchylka, je potřebné 

ověřit polohu bodů vytyčovací sítě. 

4.5. Metody podrobného měření 

 
    Vzhledem k členitosti terénu, frekvenci dopravy, hustotě zástavby, měřítku mapy a 

jiným okolnostem používáme tyto geodetické metody měření polohopisu: 

    -   polární metodu, 
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    -   metodu pravoúhlých souřadnic, 

    -   metodu konstrukčních oměrných mír,  

    -   metodu protínání vpřed 

 

    V praxi se uvedené metody často kombinují [4], zejména vzhledem na umístění a tvar 

předmětů měření, např. polární metoda s metodou konstrukčních oměrných mír apod.             

Podrobný postup a popsané metody kontrolního měření geometrických parametrů 

stavebních objektů obsahuje metodický návod [13]. 

 

    Polární metoda. 

    Základní metodou podrobného měření polohopisu je polární metoda, při které se určuje 

poloha měřených podrobných bodů polárními souřadnicemi, tedy vodorovným úhlem 

měřeným na stanovišti a vodorovnou délkou. Stanovištěm přístroje jsou body polohového 

bodového pole a všechny pomocné body. 

 

    Metoda pravoúhlých souřadnic. 

    Tato metoda se uplatňuje v nepřehledném rovinatém terénu. Je výhodná v úzkých 

ulicích, ve stísněné zástavbě a používá se jako doplňující metoda k polární metodě na 

určení podrobných bodů, které nebylo možné nebo účelné určit polární metodou.    

    Podrobné body předmětů měření se určují pravoúhlými souřadnicemi, buď staničením a 

délkou kolmice vzhledem k přímce, kterou může být polygonová strana, rajón, měřičská 

přímka nebo jiná úsečka z měřičské sítě podrobného bodového pole. Kvůli kontrole 

měříme i oměrné míry, buď všechny délky mezi sousedními body stejného předmětu 

měření. 

 

    Metoda protínání vpřed. 

    Použití metody protínání vpřed přichází v úvahu ve složitém terénu s malou hustotou 

předmětů měření. Metoda má větší dosah než metoda polárních souřadnic při využití 

optických dálkoměrů, čímž se snižuje potřebný počet stanovisek měření. 

    Na koncích polygonové strany se měří úhly na předměty měření. Měření úhlů se 

obvykle vykonává dvěma přístroji. S ohledem na použitou technologii měření se vyžaduje, 
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aby úhly průseku na určovaném bodu neklesly pod 35g a nepřekročili 165g . Poloha 

zaměřených bodů se vyjadřuje souřadnicemi y, x, z kterých se konstruuje polohopis. 

 

4.6. Geodetické práce při výstavbě mostů 

 
    Vytyčovací výkres, který je součástí projektové dokumentace, obsahuje souřadnice 

podrobných bodů mostu (lomových obvodových bodů jednotlivých opor, křídel, pilířů 

apod.) v S-JTSK. 

    Při vytyčování mostu se nejprve vytyčí osa mostu určená dle projektu charakteristickými 

body mostu. Zpravidla jsou to koncové body osy mostu, osy pilířů, případně body v osách, 

rozdělujících most na úseky dlouhé 100 až 500m, které jsou obvykle totožné s hlavními 

body trasy komunikace. A hlavně výškové body ve vzdálenosti maximálně 100m od 

charakteristických bodů osy mostu. Kritériem přesnosti vytyčení charakteristických bodů 

jsou krajní podélné, příčné, délkové a výškové odchylky dle [3]. 

    Přesnost podrobného vytyčování pro hlavní stavební etapy mostu se posuzují krajními 

podélnými, příčnými a výškovými odchylkami dle ČSN 730422. Hodnoty krajních 

podélných, příčných a výškových odchylek podrobných bodů určí pro každou stavbu 

mostu projektant.  

 

4.6.1. Geodetické práce na spodní časti mostů 

 

    Při vytyčování základu musíme mít na paměti to, že jde většinou o železobetonovou 

konstrukci základu s vyčnívající betonářskou výztuží, která bude převázána v těle pilíře 

a opory na další betonářskou výztuž. Při vytyčovaní spodní stavby, základů pro opory, 

křídla a pilíře mostu, vycházíme z výkresu podrobného vytyčení. Prvořadým úkolem je 

vytyčení půdorysu stavební jámy na povrchu terénu. Založení mostu bývá pod úrovní 

terénu podle druhu jednotlivých opor a pilířů. Stavební jámu můžeme vytyčovat, pokud 

jsou na to vhodné podmínky, pro celý mostní objekt najednou.  

    Stavební jámu vyznačíme mezi vytýčenými podrobnými body objektu a stabilizujeme 

dřevěné lavičky na výkop stavební jámy, které budou odsazené od vytyčovaného objektu 
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do vzdálenosti potřebné na konstrukci bednění základu, jeho montáž a na vytyčení směru 

sklonu výkopového svahu. 

    Po vyhloubení stavební jámy vytyčíme na jejím dně prostorovou polohu základu. 

Prvořadým úkolem je vytyčení podložní štěrkové vrstvy a podkladního betonu pod 

základem. Po směrovém vytyčení podkladové vrstvy betonu určíme její nadmořské výšky, 

po které bude vykonané její zabetonování. Od výšek podkladové vrstvy se odvodí také 

urovnání dna stavební jámy a vrstvy štěrkopísku do projektované nadmořské výšky. 

    Před betonáží základu mostu musíme určit nadmořské výšky horní části základu. 

Nadmořskou výšku si musíme přenést z povrchu terénu na dno stavební jámy do blízkosti 

vytyčovaného základu opory nebo pilíře. Při stabilizování podrobných bodů základu 

zpravidla použijeme železné tyče, na které použijeme nadmořské výšky. Po vytyčení 

základu musíme vykonat kontrolu vytyčení umístění a natočení vzhledem k celé stavbě 

mostu, kterou vykonáváme zpravidla v druhém nezávislém kontrolním měření. Po 

vybudování bednění pro pilíře nebo opory musíme určit nadmořskou výšku pro horní práh 

opory, na který bude osazena horní stavba mostu. Při geodetických pracích na úložných 

prazích stále kontrolujeme rozpětí jednotlivých mostních celků. Každá chyba v měření 

může mít za následek velké materiální škody. 

 

4.6.2. Geodetické práce na horní části mostů 

 

    Mostovka je zpravidla vodorovná nebo šikmá rovina. Úkolem je vytyčit výškově úroveň 

srovnávací vrstvy betonu, např. při cestní komunikaci jsou zohledněny podélné a příčné 

sklony, výškový oblok apod. 

    Dalším důležitým úkolem je směrové a výškové vytyčení dilatačních zařízení v určitých 

vzdálenostech 1 až 2m. Dilatační zařízení se svařuje přímo při jeho vytyčování. 

    Na vytyčení výšek podkladové vrstvy srovnávacího betonu využijeme čtvercovou síť 

mostovky, s nadmořskými výškami bodů po 1 až 2m. Na mostovce se vyznačí čtvercová 

síť a měřením se určí nadmořské výšky těchto bodů, které se porovnají s výškami 

v projektu, čímž vznikne tloušťka vrstvy srovnávacího betonu. 

    Závěrečnými prácemi geodeta na mostním objektu je směrové a výškové vytyčení 

obrubníků říms, zábradlí a vodorovných a svislých dopravních značení. 
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4.7. Geodetické měření při zatěžovacích zkouškách mostů 

 
    Podle STN 73 6209 se musí na mostních objektech před jejich uvedením do provozu 

vykonat zatěžovací statická a dynamická zkouška, kterou se prověřuje statická, resp. 

dynamická funkce mostní konstrukce zkušebním zatížením. 

    Cílem zatěžovacích zkoušek je prověřit statickou a dynamickou funkci zkoušené mostní 

konstrukce zkušebním zatížením. Při zatěžovací zkoušce se důsledně sleduje působení 

zatížení na celý mostní objekt, měří se průhyby, posuny, pootočení a poměrné přetvoření. 

Zjišťují se velikosti trhlin, poruchy a nedostatky. 

    Všechny údaje při měření je potřebné evidovat a můžou se měřit současně fyzikálními 

a geodetickými metodami. Před měřením se musí připravit rozmístění měřených bodů na 

mostu. Při měření výškových změn, se stanoviskem na zatěžovaném objektu, se musí 

vyloučit chyby, které můžou vzniknout průhybem mostní konstrukce. Úroveň výšky 

horizontu přístroje zjišťujeme průběžnou kontrolou čítaní na vztažné body. Měření se 

nevykonávají při velkých změnách teploty. Zatěžovací zkoušky se mají vykonávat při 

teplotě t>+5°C. Velký vliv na přetváření konstrukcí mostu, zejména ocelového, má 

nerovnoměrná teplota konstrukce mostu při zatěžování mostu. Proto je potřeba pro 

zatěžovací zkoušku vybrat optimální denní čas, kdy změny teploty budou minimální. 

V průběhu zkoušky je třeba teplotu konstrukce mostu systematicky registrovat. Výsledky 

zatěžovací zkoušky jsou podkladem na posouzení spolehlivosti mostní konstrukce. 

    Z geodetických metod přicházejí v úvahu měření: 

   -   sedání pilířů mostu, 

   -   svislých průhybů nosných konstrukcí 

   -   vodorovných posunů podpěrných a nosných konstrukcí apod. 

    Nejčastěji se používají nivelační metody, trigonometrická metoda, metoda protínání 

vpřed, metoda záměrné přímky, délkové metody na měření délkových změn, metody na 

kontrolu svislic a fotogrammetrické metody. Někdy se geodetické metody navzájem 

kombinují, aby kontrolované výsledky byly spolehlivější. 
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4.8. Měření posunů při výstavbě a provozu mostů 

 

    Při výstavbě mostů moderními stavebními technologiemi se nejčastěji v souladu 

s projektem vyžaduje i měření posunů objektů ve smyslu STN 73 0405 [12]. Hlavní těžiště 

geodetických měření při měření posunů spočívá zejména v měření sedání pilířů (základů) 

mostu, v měření průhybů mostu horních mostních konstrukcí, případně posunů, resp. 

deformací dalších konstrukcí projektu, technologie, postupu a velikosti mostu.  

    Pro některé mostní objekty se předpisují v průběhu provozu dlouhodobé periodické 

kontrolní měření posunů a deformací. Předepisuje je jejich generální projektant a investor 

mostního objektu. Jde zejména o mosty s atypickými rozměrnými konstrukcemi. 
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5. DÁLNICE D3 – HRIČOVSKÉ PODHRADIE –  KYSUCKÉ 

NOVÉ MESTO 

 

    Základní kámen stavby D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. etapa 

Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) byl slavnostně položen 7. října 2005. Stavba 

dálnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) je první etapou stavby D3 Hričovské 

Podhradie – Kysucké Nové Mesto, která je součástí prioritního tahu D1 a D3 na trase 

Bratislava – Žilina – Skalité – hranica s Poľskou republikou s odbočením na Českou 

republiku. Stavba je zároveň součástí multimodálního dopravního koridoru č. VI 

transevropské magistrály v směru sever – jih. Navazuje na stavbu dálnice D1 Vrtižer – 

Hričovské Podhradie směrem od Považské Bystrice a z druhé strany na stavbu přivaděč 

Žilina.  

    Obrázek 3 na straně 34, znázorňuje polohu dálnice D3 a její napojení na celostátní síť 

dálnic v Slovenské republice. Mapa obsahuje vybudované úseky, úseky ve výstavbě, jako i 

plánované úseky dálnic. 
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Obr. č.3: Mapa dálnic Slovenské republiky. 
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5.1.     I. úsek: Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) 

 

    V místě odbočení dálnice D1 na tunely Ovčiarsko a Višňové jsou v katastrech obcí 

Hričovské Podhradie a Dolný Hričov umístněné mimoúrovňové křižovatky dálnic D1 

a D3, jejichž součástí jsou tyto mosty: SO 202 Most na větvě V3, křižovatka Dolný 

Hričov, SO 203 Most na větvě V4, křižovatka Dolný Hričov a SO 204 Most na větvě V5, 

křižovatka Dolný Hričov. SO 221-00 Most na větvě VA, křižovatka Žilina (Strážov), je 

umístněný jako sjezd z dálnice D3 na přivaděč Strážov směrem do Žiliny. V místě 

křižovatky Žilina (Strážov) bude D3 vést nad přehradou Horný Hričov do tunelu Považský 

Chlmec směrem na sever – na Polsko. Počítačová vizualizace na obrázku č.4 znázorňuje 

předběžnou vizi mostního objektu 221-00 a napojení ostatních objektů v bezprostřední 

blízkosti.  

 Obr. č. 4: Vizualizace časti dálnice D3 - mostní objekt 221-00 

 

    Na stavbě dálnice D3 v úseku dlouhém asi 9 km se nachází 22 mostů celkové délky 

4 787,47 m a plochy 72 000 m2. Oporných a záhubných zdí je 1 859 m. V úseku dálnice se 

řeší křižovatky, a to napojení dálnice na větev D1 směrem na Martin, odbočení z dálnice 

směrem na letiště Žilina, nadjezd nad dálnicí z obce Hričov ze státní cesty I/18 na letiště, 
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jako i řešení křížení z D3 na přivaděč Žilina. Dálnice D3 v úseku Hričovské Podhradie – 

Žilina opouští prostor charakteristický pro D1, a to inundaci Váhu a přechází nad 

železniční tratí Žilina – Bratislava a státní cestou 1/18 Žilina – Bratislava do oblasti 

pahorkatin a dále do velmi prudkého a svažujícího se území před Žilinou v těsné blízkosti 

existující státní cesty 1/18, železniční tratě, kanalizačního sběrače a přehrady Hričov.  

 

    Množství mostů v uvedeném úseku reprezentují prefabrikované mosty, monolitické 

mosty, mosty realizované technologií letmé betonáže a poslední technologií výstavby 

mostů je letmá montáž – příčné dělení konstrukcí montovaná pomocí montážního souboru.  

 

    Rozličné technologie výstavby se navrhly v projektu a z části se změnili po soutěži. 

Účastníci výstavby usilovali uplatnit všechny dostupné technologie zhotovitelů. V průběhu 

roku a několika měsíců dokázali zprovoznit část dálnice D3 tak, aby bylo možné 

provozovat úsek Vrtižer – Hričovské Podhradie. Smluvní dokončení stavby bylo dané na 

26 měsíců.  

 

    V průběhu výstavby bylo nevyhnutné vyřešit problém seismicity, a to z pohledu všech 

objektů. Neboť se při některých z nich změnil statický systém, šlo o poměrně zásadní 

změny (například rámová konstrukce se změnila na spojitý nosník SO 212-00 atd.).  

 

    Po všech úskalích se koncem října 2006 podařilo vybudovat hrubou stavbu, a díky 

nasazení na dokončovacích pracích, jako jsou odvodnění, římsy, zábradlí, svodidla, sítě, 

izolace, živičné úpravy a vodorovné značení, most dokončit. Vzhledem k nepříznivému 

počasí a krátkému časovému období bylo nutné použít některé neobvyklé technologie.  

 

    Po dvou letech a dvou místech byl 7. prosince úsek otevřený. Je třeba dodat, že z části 

stavby, a to objektu 219 Estakády nad svahem podél státní cesty I/18 u Žiliny byl otevřený 

jen levý dopravní pruh, protože pozdní odevzdání staveniště estakády v náročném terénu 

a lokalitě mezi prudkým svahem, cestou, železnicí a vodní plochou nedovolilo dokončit 

estakádu kompletně. Stavbu jako zhotovitel zabezpečovalo Sdružení Strážov (Doprastav 

50 %, Váhostav-SK 30 %, Strabag 20 %). 
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      5.2.    SO 221-00 Most na větvě VA, křižovatka Žilina – Strážov 

 

    Účel mostu a jeho umístění: 

    Větev VA zabezpečuje propojení z dálnice D18, obj. 105-00 s komunikací směr Žilina.  

 

    Charakter překážky a převázání komunikace: 

    Na mostu je trasa směrově vedená v přímé a kruhovém oblouku R=150 m s 

přechodnicemi, výškově v zakružovacím oblouku s poloměrem R=1200 m do km 

0,191250 a do konce mostu v přímé. Šířka komunikace na mostu je 7,50 m + levostranné 

rozšíření 0,25 m. Od km 0,214 252 se do km 0,264 252 na délce přechodnice rozšíří o 400 

mm. Příčný spád je jednostranný 2,0%. 

    Geologické podmínky: 

    Trasa dálnice D 3 v km 5,100-7,050 přechází strmým levým svahem údolí Váhu, jižně 

od existující cestní komunikace I. třídy I/18, ŽSR a Vodní nádrže Hričov. V km 6,220 trasa 

dálnice přechází do údolní nivy Váhu, okrajově zasahuje do oblasti úpatí svahů a od  km 

7,000 křižuje cestu I. třídy I/18 a ŽSR. Morfologii území charakterizují strmé sesuvné 

svahy nad VN Hričov v km 5,170-6,220, a rovinatý terén údolní nivy Váhu, vyplněný 

bahnitými sedimenty s častými mokřinami až bažinami. 

    Geologické poměry v místě objektu jsou náročné ve vztahu k zakládání objektu. Mostní 

objekt je situován v patě sesuvného svahu. Založení objektu je navrhnuté hloubkově na 

mikropiloty, základy budou budované v otevřených stavebních jámách se svahy 

zabezpečenými hřebíky.  Most leží v seismické oblasti 8° M.C.S. Charakter podzemní 

vody je neagresivní na betonové konstrukce dle STN 73 1215. 

    Charakteristika mostu: 

    Při navrhovaní prostorové úpravy mostu se vycházelo z platného znění STN 73 6201 – 

Projektování a prostorová úprava mostních objektů. 

Přemostění je řešené 4 pólovým monolitickým dvoutrámovým mostem o rozpjetí polí 

32,00 + 41,00 + 41,00 + 32,00 m. Uložení nosné konstrukce je na hrncových ložiskách. 
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5.2.1. Technologie a postup výstavby mostního objektu 221-00 

 
    Nosná konstrukce mostu budovaná na pevné podpěrné skruže v 4 etapách od opory 1 

směrem k opoře 5. Podrobnosti technologie a výstavby jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci mostního objektu 221-00 [6].  

 

    Postup výstavby: 

1. Vytyčení spodní stavby. 

2. Postupné hřebíkování svahů a výkop stavebních jam pod jejich ochranou na 

základovou spáru  

3. Vyvrtaní zkušebních mikropilot, po ověření výsledků zatěžovací zkoušky 

prověření počtu resp. délky, množství injektážní směsi, po ověření dokončení 

pilotážních prací.  

4. Zhotovení opor s křídly bez zápěrných zdí, zhotovení podpěr.  

5. Zásyp opor 

6. Zhotovení podpěrne skruže 1. etapy a bednění nosné konstrukce – trámy a spodní 

deska, osazení měkké výztuže 

7. Doplnění bednění, osazení výztuže horní desky, betonáž, po dosažení pevnosti 

betonu 40 MPa předepnutí kabelů 1 etapy. 

8. Zhotovení podpěrné skruže 2. etapy a bednění nosné konstrukce – trámy a spodní 

deska, osazení měkké výztuže 

9. Doplnění bednění, osazení výztuže horní desky, betonáž, po dosažení pevnosti 

betonu 40 MPa předepnutí kabelů 2 etapy. 

10. Zhotovení podpěrné skruže 3. etapy a bednění nosné konstrukce – trámy a spodní 

deska, osazení měkké výztuže  

11. Doplnění bednění, osazení výztuže horní desky, betonáž, po dosažení pevnosti 

betonu 40 MPa předepnutí kabelů 3 etapy. 

12. Zhotovení podpěrné skruže 4. etapy a bednění nosné konstrukce – trámy a spodní 

deska, osazení měkké výztuže  

13. Doplnění bednění, osazení výztuže horní desky, betonáž, po dosažení pevnosti 

betonu 40 MPa předepnutí kabelů 4 etapy. 

14. Dobudovaní krajních opor, přechodových desek a zásypu opor 
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15. Položení izolace a její ochrany 

16. Dobudovaní mostního svršku (římsy, montáž bezpečnostního zařízení, položení 

vrstev vozovky, mostních závěrů) 

17. Dokončování a terénní práce v závislosti na výstavbě 
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6.      VELMI PŘESNÁ NIVELACE MOSTNÍHO OBJEKTU 

         221-00 

 

    Na docílení požadované přesnosti při nivelačních prácích na mostním objektu bylo 

potřebné zvolit nivelační přistroj, kterého konstrukce dává předpoklady tyto požadavky 

splnit. Jak uvádí [4] je na velmi přesnou nivelaci z hlediska výkonu přístroje nutné použít 

nivelační přístroje se schopností docílení hodnoty střední kilometrové chyby obousměrné 

nivelace m0 ‹1mm. Jsou to přístroje s velkým rozlišením dalekohledu. Tyto druhy přístrojů 

se používají na měření výškových přetvoření objektů a také na práce v bodovém poli. 

    Na nivelační práce na mostním objektu 221-00 byl tedy zvolený digitální nivelační 

přístroj Leica DNA03. Vyhovuje nejen přesností, ale jako všechny digitální nivelační 

přístroje má řadu výhod. Přesnost udávaná výrobcem: směrodatná odchylka na kilometr 

nivelace TAM a ZPĚT (ISO 17123-2) s invarovou latí je ±0,3 mm. 

    Digitální nivelační přístroj minimalizuje chyby lidského faktoru tím, že je nahrazené oko 

měřiče řádkovým senzorem a digitální čítání vylučuje chyby z odčítání na nivelační lati. 

Princip spočívá v jednodimenzionálním zpracování obrazu latě. Senzor převádí kódové 

dělení nivelační latě na obrazový signál, který je pomocí korelačních vztahů převedený na 

číselnou hodnotu.  

 

6.1. Návrh sledování deformací mostního objektu 221-00 

 

    Sledování deformací v průběhu výstavby 

    V rámci statické zatěžovací zkoušky je potřebné ověřit svislý průhyb nosné konstrukce v 

každém poli při návrhovém zatížení, pokles podpěr a stláčení ložisek.  

 

    Dlouhodobé sledování deformací objektu  

    Dlouhodobé sledování objektu bude navazovat na měření v průběhu výstavby a na 

měření v průběhu zatěžovací zkoušky. V rámci dlouhodobého sledování budou 

vykonávané geodetické měření průhybů nosné konstrukce, sedání a naklánění podpěr, 

dilatačních pohybů ložisek a mostních závěrů. Za účelem měření v průběhu zatěžovací 
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zkoušky a v průběhu dlouhodobé kontroly, budou do nosné konstrukce trvale zabudované 

měřičské značky v místě za svodidlem, v středu polí a nad podpěrami. Stejně se osadí 

měřičské značky na podpěry.  

 

6.2.  Ověření stability vztažných výškových bodů 

 

    Stabilita vztažných výškových bodů je východiskovým předpokladem na měření 

absolutních svislých posunů. Nemůžeme předpokládat absolutní stabilitu žádného ze 

vztažných bodů. Svislé posuny se nemají vztahovat na jeden bod, ale na vztažnou soustavu 

vytvořenu z těch vztažných bodů, které nezměnily svou polohu. Vztažná soustava má 

zabezpečit objektivnost a spolehlivost svislých posunů. Přesnost jejího určení ovlivňuje i 

celkovou přesnost posunů. 

    Vytvoření vztažné soustavy předchází posuzování stability jednotlivých vztažných bodů. 

Ta spočívá v porovnání rozdílů převýšení ∆hij  mezi všemi vztažnými body navzájem 

s dvounásobky jejich středních chyb hijm∆ . V případě, že u některých ze vztažných bodů 

dojde k překročení kritické hranice z většiny zůstávajících bodů, považujeme ho za 

nestabilní a nepoužijeme ho na vytvoření vztažné soustavy. 

 

    Výškové body tvořící vztažnou soustavu mostního objektu 221 – 00 jsou tvořené 

soustavou bodů vytyčovací sítě dálnice Dolný Hričov – Strážov. 

Použitý výškový systém: Bpv. 
 

Tabulka 1: Použité body vytyčovací sítě dálnice Dolný Hričov – Strážov 

Vztažné body 
Číslo 
bodu Daná výška bodu [m] Poznámka 

225 328,4289 čepová značka 
226 328,5231 čepová značka 
227 328,5898 čepová značka 
228 328,5780 čepová značka 
229 326,3769 čepová značka 
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    Metoda ověření stability vztažných bodů: 

    Stabilita vztažných bodů je ověřena vzhledem na vztažný bod č. 225, jehož polohová i 

výšková stabilita byla zjištěna vpřed. Proto vztažný bod vytyčovací sítě č. 225 považujeme 

za stabilní. 

    Ověření výškové stability se vykonalo metodou velmi přesné nivelace nivelačním 

přístrojem Leica DNA03. V tabulce jsou uvedené výšky vztažných bodů zjištěných dvakrát 

měřením uzavřeným nivelačním tahem. 

 

Tabulka 2: Ověření výškové stability vztažných bodů vzhledem na bod č. 225 

Základné měření 
Vztažné body 

Číslo bodu Dané výšky       
[m] 

Nové výšky     
[m]  Poznámka 

225 328,4289 - čepová značka 
226 328,5231 328,5201 čepová značka 
227 328,5898 328,5849 čepová značka 
228 328,5780 328,5793 čepová značka 
229 326,3769 326,3781 čepová značka 

 

 

     6.3.     Nivelace pozorovacích bodů spodní a horní časti mostního        

objektu  221 – 00 

 

    Pozorovaný bod je bod na objektu nebo na jeho časti, který slouží na určování posunů 

nebo přetvoření. Poloha a hustota pozorovaných bodů, počet a místa stabilizace trvalých 

měřících zařízení se volí tak, aby bylo možné určit posuny a přetvoření pozorovaného 

stavebního objektu. 

    Východiskovým stavem na zjišťování posunů a přetvoření je základní měření.  Je to 

měření v základní etapě, na které se vztahují posuny nebo přetvoření zjištěné při etapových 

měřeních. 

        Etapové měření je opakované měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

v intervalech stanovených v projektu měření. 
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    Stabilizace pozorovaných výškových bodů. 

    Počet a rozmístění pozorovacích bodů jsou zahrnuté v projektu [6]. 

Na stabilizaci pozorovacích bodů v spodní části mostu byly zvoleny čepové nivelační 

značky z ušlechtilé oceli s kuličkou na konci, které byli zalité epoxidovou živicí do 

připravené navrtané díry v mostním pilíři. Na stabilizaci výškových bodů v horní části 

mostu byli použité hřebové nivelační značky, které byly nabity do mostovky. 

 

    V tabulkách jsou uvedené seznamy vyrovnaných nadmořských výšek pozorovaných 

bodů spodní a horní stavby mostního objektu 221 – 00. Uzavřený nivelační tah byl 

realizovaný z  čepové značky bodu č. 229. Z tohoto bodu byli určené výšky pozorovacích 

bodů (čepových značek) podpěr a výšky pozorovacích bodů (hřebových značek) osazením 

na mostovku po dvou nad každou podpěrou a mezi podpěrami.  

    Technický popis prací ověření stability vztažných bodů a podrobnosti měření nivelace 

pozorovaných bodů jsou uvedené v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 1 

    Grafická část, které seznam je uvedený v technické zprávě se nachází na CD v příloze č. 

12 - nivelace. 

 

 

Tabulka 3: Vyrovnané nadmořské výšky pozorovaných bodů spodní stavby mostního 

objektu 221-00 

Základní měření 
Pozorovací body 

Číslo bodu Nové výšky 
[m]  Poznámka 

 1L 335,2818 čepová značka 
 1P 335,2817 čepová značka 
2 330,5328 čepová značka 
3 329,6435 čepová značka 
4 329,5027 čepová značka 

 5L 329,9192 čepová značka 
 5P 330,1926 čepová značka 

 

 

Tabulka 4: Vyrovnané nadmořské výšky pozorovaných bodů horní stavby mostního 

objektu 221-00 
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Základní měření 
Pozorovací body 

Číslo bodu Nové výšky 
[m]  Poznámka 

1L 338,8796 hřebová značka 
1P 339,1181 hřebová značka 

1-2L 338,7966 hřebová značka 
1-2P 339,0481 hřebová značka 
2L 338,5393 hřebová značka 
2P 338,7778 hřebová značka 

2-3L 337,8812 hřebová značka 
2-3P 338,1167 hřebová značka 
3L 336,9024 hřebová značka 
3P 337,1386 hřebová značka 

3-4L 335,8370 hřebová značka 
3-4P 336,0702  hřebová značka 
4L 334,7662 hřebová značka 
4P 335,0053 hřebová značka 

4-5L 333,9302 hřebová značka 
4-5P 334,1651 hřebová značka 
5L 333,0565 hřebová značka 
5P 333,3513 hřebová značka 
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7. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

 

    Podle stavebního zákona jsou přímý dodavatelé a investoři stavby povinní vyhotovovat 

v průběhu výstavby dokumentaci geodetických prací, tvořících součást dokumentace 

skutečného provedení stavby, kterou zabezpečuje investor. 

    Projekt skutečného provedení stavby řeší změny, které se v průběhu realizace stavby 

uskutečnily jinak, než bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci. Projektová 

dokumentace skutečného provedení stavby slouží jako východiskový podklad při 

potenciální modernizaci, nebo rozšíření výroby a stavby v budoucnosti. Je součástí 

dokládané dokumentace pro kolaudační rozhodnutí.  

    Geodetická dokumentace obsahuje číselné a grafické znázornění výsledků zaměření 

skutečné polohy a výšky dokončených pozemních, podzemních a nadzemních objektů, 

zařízení a terénních úprav na body vytyčovací sítě na staveništi. Zaměření podzemních 

objektů, inženýrských sítí (technických vedení) a zařízení pro tuto dokumentaci se musí 

vykonat vždy před jejich zakrytím.  

    Grafická dokumentace se většinou zpracovává v měřítku 1 : 1 000, 1 : 500, případně 1 

:200. Dokumentace se archivuje a využívá se na kolaudační konání, v průběhu provozu na 

údržbu objektů a při rekonstrukcích. V části dokumentace o skutečném vyhotovení stavby 

se poskytují správcem (provozovatelem) příslušných objektů technických vedení, 

rozvodových sítí, dopravních sítí apod. Geodetická část dokumentace se odevzdává i 

územním orgánům geodézie a kartografie na aktualizaci státních mapových děl, na úpravu 

majetkoprávních vztahů a katastru nemovitosti.  

   Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) zabezpečuje 

autorizovaný geodet a kartograf dodavatele.  

 

    Dokumentace skutečného provedení stavby je podkladem zejména pro: 

a) kolaudaci stavby, 

b) projektovou činnost a rekonstrukční práce, 

c) zpracování údajů pro tvorbu geografických informačních systémů. 

 

    Při vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podléhá 

autorizačnímu ověření:  
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- výsledný operát se zřízením a aktualizace geodetických bodů, které byli zřízené 

nebo aktualizované na měření skutečného provedení stavby, výsledný operát se 

odevzdává do státní dokumentace a podléhá úřednímu ověření,  

- výsledný operát měření a zobrazení skutečného provedení staveb, výsledný operát 

se v rozsahu nad 0,25 km2 odevzdává do státní dokumentace a podléhá úřadnímu 

ověření. 

 

7.1. Dokumentace skutečného provedení mostního objektu 221-00 

 

    Na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu 221-00 je 

v první řadě potřebné důsledné podrobné zaměření skutečného stavu všech prvků mostního 

objektu. 

 

7.1.1. Metoda měření podrobných bodů na spodní a horní stavbě mostního 

objektu 

 

    Na měření podrobných polohových bodů byla použita metoda volného stanoviště, kdy 

rychlé řešení umožňovalo použití elektronického tachymetru typu LeicaTCR803Power. 

Poloha podrobných bodů na spodní a horní části mostního objektu byla určena polární 

metodou a výšky podrobných bodů byly určené trigonometrickou metodou.  

    Použitý souřadnicový systém: JTSK  

    Použitý výškový systém: Bpv 

 

    Měření na spodní stavbě mostního objektu bylo převázané v průběhu před zasypáním 

(piloty, podkladní beton, základ a spodní část pilíře), nebo před překrytím dalšími částmi 

mostu (mostní ložisko, atd.). 

    Měření na horní stavbě probíhá průběžně po ukončení etapy prací na mostovce. 

 

    Při měření se vycházelo z bodů vytyčovací sítě dálnice Dolný Hričov – Strážov 

uvedených v tabulce 5 na straně 47. 
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Tabulka č. 5: Použité body vytyčovací sítě dálnice Dolný Hričov – Strážov 

Číslo bodu Y [m] X [m] H [m n. m.] 
228 446821,930 1169339.046 328.579 
229 446557.260 1169717.208 326.377 

 
 

    Předmětem podrobného měření na spodní stavbě mostního objektu byly: 

- střed horní časti vrtané mikropiloty, 

- lomové body podkladního betonu, 

- lomové body základu, 

- lomové body nadzákladu, 

- lomové body dříku pilíře, 

- lomové body hlavy pilíře, 

- lomové body ložiskového bloku, 

- lomové body ložiska, 

 

    Předmětem podrobného měření na horní stavbě mostního objektu byly: 

 

a.) Polohopis: 

- pata násypu, 

- hrana násypu, 

- pata svahu, 

- hrana svahu, 

- římsa, 

- protihluková stěna, 

- zábradelní svodidlo, 

- okraj asfaltu, 

b.) Výškopis: 

c.) Kanalizace: 

- odvodňovací potrubí 

- vpusti (odvodňovače) 

d.) Dopravní značení: 

- vodorovné dopravní značení 
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- svislé dopravní značení. 

 

7.1.2. Obsah grafické časti dokumentace skutečného provedení stavby 

 

    Grafická část dokumentace skutečného provedení stavby je vytvořená v programu 

MicroStation verze 95 s geodetickou nadstavbou Geo verzia 1.5.3. ve strukturách (vrstvy, 

barva, typy čár ) používaných v základní mapě dálnice musí být tématicky rozvrhnutá do 

několika výkresů v souladu s původní  projektovou dokumentací. Obsah jednotlivých 

výkresů je uvedený v náležitostech DSPS v příloze, která řeší strukturu údajů Základní 

mapy dálnice (příloha č. 12 - složka náležitosti DSPS). V této struktuře jsou uvedené typy 

čar, barev, fonty písma a též velikost písma. Některé čáry a fonty nejsou součástí základní 

knihovny programu MicroStation, ale speciální knihovny se načítává v průběhu 

vyhotovení výkresů. Knihovna čar a fontů je součástí náležitostí vyhotovení DSPS 

s názvem souboru 1000.rsc (příloha č. 12 - složka náležitosti DSPS). Osobní knihovnu pro 

vyhotovování výkresů dokumentace skutečného provedení stavby tvoří značky. Značky 

jsou součástí knihovny s názvy souborů 1000.cdx a 1000.cel. 

 

    Struktura údajů řeší obsah prvků jednotlivých výkresů, název výkresů, rozmístnění 

jednotlivých prvků do vrstev výkresu a název těchto vrstev, též barvu, tloušťku a styl 

prvku a rozlišení prvků na jednotlivé druhy jako čáry, značky, text atd. 

 

    Tabulka 6: Struktura údajů výkresu polohopisu spodní stavby. 

Struktura údajů Základní mapy dálnic-SPODNÍ 
STAVBA                                             UC_polohopis_sps.dgn 
SPODNA STAVBA VRSTVA BARVA TYP ČÁRY TLOUŠŤKA ČÁRY 
Piloty 1 1 0 0 
Podkladový beton 6 0 7 0 
Základ 11 0 2 1 
Nadzáklad 16 2 7 0 
Dřík pilíře 21 0 2 0 
Hlava pilíře 26 0 2 0 
Bloky ložisek 31 6 4 0 
Ložisko 36 0 2 0 
Úložné prahy 41 0 2 0 
Přechodové desky 46 0 0 0 
Křídla úložného prahu 51 0 6 0 
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Podle obsahu údajů se grafická část dělí: 

- bodové pole 

- podrobné body, bodové pole 

- spodní stavba, 

- podrobné body, spodní stavba 

- polohopis 

- výškopis 

- dopravní značení 

- vodovod 

- kanalizace 

- plyn 

- rozvod tepla 

- elektrické vedení 

- oznamovací vedení 

- produktovod 

- větrání a vzduchotechnika 

- katastr 

- středisko správy a údržby dálnic 

- mapové listy 

- příruční mapa dálnic 

- náčrt bodového pole 

 

    Obsahem výkresu musí být také označení směru a též stručný popis prvků přímo 

v grafické formě nacházejících se ve výkrese a taktéž legenda. 

    Obsahem výkresu je rozpiska spolu s hektarovou sítí a jejím souřadnicovým určením. 

Výkres, který obsahuje rozpisku je označený zkratkou UC_roz.dgn. 

    Celý název jednotlivých výkresů určují náležitosti DSPS a tvoří ho zkratka názvu části 

dálnice, číselné označení stavebního objektu a poslední část názvu závisí na strukturálním 

obsahu výkresu. Příklad: straz221-00_polohopis_hs.dgn 

    Součástí grafické časti je též podélný a vzorový příčný řez stavby, kde jsou znázorněny 

místa měření podrobných bodů na mostním objektu. 
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7.1.3. Obsah textové časti dokumentace skutečného provedení stavby 

 

    Textová část DSPS obsahuje textové soubory jednotlivých seznamů souřadnic 

podrobných bodů. Seznam souřadnic obsahuje čísla podrobných bodů, X-vou a Y-vou 

souřadnici bodů udávané v metrech, Z-vou souřadnici podrobného bodu, udávanou 

v metrech nad mořem a popis každého podrobného bodu. 

    Číslování podrobných bodů je ve tvaru: 90-předčíslí bodu, 2210-číselné označení 

stavebního objektu, 0001-pořadové číslo podrobného bodu.  

    Textové soubory obsahující podrobné body jsou rozčleněny dle obsahu prvků, teda mají 

stejné rozdělení jako výkresová část. 

Seznamy souřadnic ve formě xls a txt jsou uloženy na CD jako příloha č. 12. Příloha č. 11 

obsahuje seznam souřadnic spodní stavby mostního objektu. Seznamy souřadnic horní 

stavby mostního objektu, odvodnění mostu, dopravního značení jsou uvedeny v digitální 

formě na CD nosiči. 

    Součástí textové časti DSPS je samozřejmě technická zpráva obsahující všechny 

potřebné informace o podkladech, z kterých se vycházelo při tvorbě DSPS, o vytyčovací 

síti, metodách polohového a výškového měření bodů, technickém vybavení a obsahu 

digitálního média (CD).  

 

    Seznam příloh DSPS: 

    Celkový seznam příloh, který je součástí geodetické časti dokumentace skutečného 

provedení stavby mostního objektu 221-00 čísla příloh, názvy příloh, měřítka jednotlivých 

výkresů a rozměr výkresů a textových dokumentů vzhledem na rozměr A4.  

    Seznam příloh je rozepsaný v tabulce 7. 

 

Tabulka č.7: Seznam příloh DSPS mostního objektu 221-00. 

ZOZNAM PRÍLOH       
Č. přílohy Název     Měřítko Počet listů 

1 Technická zpráva    - 2xA4 
2 Polohopis - spodní stavba   1:100 18xA4 
3 Polohopis - horní stavba   1:100 18xA4 
4 Podélný řez     1:250 5xA4 
5 Vzorový příčný řez    1:100 2xA4 
6 Seznam souřadnic    - 13xA4 
7 CD médium     - - 
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     8.      ZÁVĚR 

 

    Cestní komunikace, tím spojená doprava a přeprava, jsou neoddělitelnou součástí našeho 

každodenního života.  Čím dál tím rychlejší a komfortnější životný styl podněcuje 

výstavbu dálnic, jako spojovací komunikaci nejen vnitrostátní dopravy, ale hlavně jako 

logistické spojení mezi sousedními státy. Pomocí dálnic se stáváme hodnotným členem 

Evropské unie. 

    Potřeba budování dálnic v krajině se neomezuje pouze na jejich výstavbu, ale i na 

kvalitní a přesné zdokumentování skutečně provedeného díla. Uživatelé kvalitní 

dokumentace se rozdělují na dvě základné skupiny. První skupina jsou správci dálnic, kteří 

se starají o údržbu a provoz, případně opravy a rekonstrukce dálnic. Druhá skupina jsou 

běžní uživatelé, kteří dokumentaci dálnic využívají ve formě mapy jako hotového díla. 

Kdysi automapy, ale v dnešní době více-méně digitální forma mapy načtená v přijímači 

GPS navigace ve vozidle. 

    Dřív než se hotová mapa, či už v digitální anebo analogové formě dostane k uživateli, 

musí se vyhotovit dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) jednotlivých 

stavebních  objektů, které se pak jako celek použijí na tvorbu Základní mapy dálnice. 

    V mé diplomové práci jsem se zaobírala právě procesem zaměření a tvorby geodetické 

části DSPS, konkrétně mostního objektu 221 – 00, který je součástí dálnice D3, I. úseku 

Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov). Tvorba takovéhoto konečného díla není oddělená 

od stavebního procesu, protože podklady na tvorbu DSRS se sbírají postupně od zaměření 

mikropilot až po dopravní značení. V slovenské technické normě je uvedeno, že kontrolní 

měření musí umožňovat využitelnost výsledků pro dokumentaci skutečného provedení 

stavby. Tak už je vlastně při prvních měřičských prácích potřeba myslet na využití 

a zpracování výsledků, i když dobře víme, že stavba objektu, a obzvlášť mostu na dálnici 

je dlouhodobý proces trvající několik měsíců. 

    Taktéž nemohu odsunout do pozadí základní výškové měření mostního objektu, které je 

nejen součástí geodetické části DSPS, ale v první řadě má velký význam vzhledem k 

včasnému podchycení posunů a deformací. Právě zanedbání, nebo ležérní přístup 

k etapovému měření deformací, by mohlo mít za následek hospodářské škody, až újmy na 

zdraví a ztráty na životech. Proto základní měření pro dlouhodobé sledování mostního 

objektu je neoddělitelná součást jeho dokumentace. 
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    Při vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu 221 – 00 

jsem se naučila v první řadě dbát na detaily a striktní dodržení všech náležitostí, jelikož 

každá nepozornost, zlé označení souborů, či svévolné uspořádání výkresů, by v dalším 

procesu tvorby Základní mapy dálnic ztížilo a zbrzdilo práci, což je v dnešní době a hlavně 

ve stavebním procesu nepřípustné. 
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OBSAH CD MÉDIA 

 
    Náležitosti DSRS:  

Knihovna čar a fontů – 1000.rsc 

Knihovna značek – 1000.cdx,  

                             - 1000.cel 

Rozvrstvení čar pro dané objekty – struktura údajů.pdf 

                                                         - struktura údajů referencnych.xls 

                                                         - struktura údajů SPS.xls 

Tabulka barev – color.tbl 

 

    Nivelace:  

Dokumenty, textové soubory: 

- straz221-00_techn.sprava.doc - technická zpráva ve formátu Word 

- straz221-00_zoz.vysok_sps.xls - seznam výšek pozorovacích bodů - čepových značek 

ve formáte Excel 

- straz221-00_zoz.vysok_hs.xls - seznam výšek pozorovacích bodů - hřebových značek 

ve formáte Excel 

- straz221-00_hlav_geodet.xls - hlavička geodetická ve formátu Excel  

- straz221-00_hlav_techn.sprava.xls - hlavička technické zprávy ve formátu Excel 

- straz221-00_hlav_zoz.vysok_sps.xls - hlavička seznamu výšek pozorovacích bodů - 

čepových značek  ve formátu Excel 

- straz221-00_hlav_zoz.vysok_hs.xls - hlavička seznamu výšek pozorovacích bodů - 

hřebových značek  ve formátu Excel 

- straz221-00_zoznam_priloh.xls - seznam příloh ve formátu Excel 

- straz221-00_obsahCD.xls - obsah CD nosiče ve formátu Excel 

Výkresy: 

- straz221-00_situacia_sps.dgn - situace rozmístění čepových značek v DGN formátu    

- straz221-00_situacia_hs.dgn - situace rozmístění hřebových značek v DGN formátu  

Referenční výkresy: 

- straz221-00_roz_sps.dgn - tabulka spodní stavba v DGN formátu 
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- straz221-00_roz_hs.dgn - tabulka horní stavba v DGN formátu 

- straz _os.dgn - os dálnice v DGN formátu 

- straz _situacia.dgn - situace dálnice v DGN formátu 

- straz _bodpole.dgn - bodové pole v DGN formátu 

 

    Dokumentace skutečné realizace stavby: 

složka dgn 

složka Horna_stavba 

- straz221_kanalizacia.dgn - odvodnění mostu v DGN formátu 

- straz221_podrbod_hs.dgn - podrobné body - horní stavba v DGN formátu 

- straz221_polohopis_hs.dgn – polohopis - horní stavba v DGN formátu 

- straz221_vyskopis.dgn – výškopis v DGN formátu 

složka Spodna_stavba 

- straz221_podrbod_sps.dgn - podrobné body – spodní stavba v DGN formátu 

- straz221_polohopis_sps.dgn – polohopis - spodní stavba v DGN formátu 

- straz221_pozdlzny_rez.dgn - podélný řez v DGN formátu 

- straz221-priecny_rez.dgn - vzorový příčný řez v DGN formátu 

složka ref 

- straz_bodpole.dgn - vytyčovací síť dálnice v DGN formátu 

- straz_os.dgn - os D3 v DGN formátu 

- straz_situacia.dgn - celková situace v DGN formátu 

- straz221_roz_hs.dgn – rozpiska - horní stavba v DGN formátu 

- straz221_roz_sps.dgn – rozpiska - spodní stavba v DGN formátu 

složka xls_a_txt 

- straz221_hlav_geodet.xls - titulní strana soupravy ve formátu Excel 

- straz221_hlav_tech.sprava.xls - titulní strana tech. zprávy ve formátu Excel 

- straz221_hlav_zoz_suradnic.xls - titulní strana seznamu souřad. ve formátu Excel 

- straz221_obsah_CD.xls - obsah CD ve formátu Excel 

- straz221_technická správa.doc - technická zpráva ve formátu dokumentu Word  

- straz221_zoz.suradnic_hs.txt - seznam souřad.-horní stavba v textovém formátu 

- straz221_zoz.suradnic_hs.xls - seznam souřad.-horní stavba ve formátu Excel 
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- straz221_zoz.suradnic_kanalizacia.txt - seznam souřad. - odvodnění mostu v textovém 

formátu 

- straz221_zoz.suradnic_kanalizacia.xls - seznam souřad. - odvodnění mostu ve formátu 

Excel 

- straz221_zoz.suradnic_sps.txt - seznam souřad. - spodní stavba v textovém formátu 

- straz221_zoz.suradnic_sps.xls - seznam souřad.-spodní stavba ve formátu Excel 

- straz221_zoznam priloh.xls – tabulka - seznam příloh ve formátu Excel 

 

 


