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ANOTACE 

Téma:     Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů areálu akvaparku a     

                sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

Autor:    Bc. Jana Konšťáková

Vedoucí práce:    Doc. RNDr. Jana MAZALOVÁ, CSc.

Diplomová práce popisuje postup a průběh geodetických prací při výstavbě 

objektů akvaparku: restaurace a technicko-provozní budovy. Nejdřív se vytvořila

vytyčovací síť, z které se vykonávalo další měření a vytyčovaní. Následně probíhali 

jednotlivé etapy vytyčovaní při výstavbě objektů, z kterých byli vyhotovené vytyčovací

náčrty. V konečné fáze byli zaměřené lomové body zpevněných ploch před 

jednotlivými objekty.

ANNOTATION

Theme:     Geodesic works during building execution of service buildings in Aqua Park   

       and Ski Park MEANDER Oravice

Author:    Bc. Jana Konšťáková

Supervisor:     Doc. RNDr. Jana MAZALOVÁ, CSc.

The diploma thesis describes plan and process of geodesic works while building 

the following objects of Aqua Park: the restaurant and service house. At the beginning 

the staking system was developed, from which further measurements and setting out 

was made. After this, several phases of setting out were in progress, from which stake 

sketches were made out. At final, bounding points of hard landscaping in front of each 

object were located. 



SEZNAM  POUŽITÝCH ZKRATEK

BpV Balt po vyrovnání

DGN,  DXF Vektorový formát souboru programu Microstation

GPS Globální polohový systém 

ISO mezinárodní organizace pro normalizaci

M měřítko

m n.m metrů nad mořem

např. například

obr. obrázek

PBPP podrobné body polohového pole

S-JTSK Systém – Jednotné trigonometrické sítě katastrální

SNS Státní nivelační síť

STN Slovenská technická norma

STS Státní trigonometrická síť

ÚGKK SR Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky

VS vytyčovací síť

ZVS základní vytyčovací síť
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ÚVOD

Stavební geodézie, tj. geodetické práce před, během a po dokončení výstavby 

různých objektů je komplexem speciálních geodetických prací zvýšené, často limitní

přesnosti. Toto předpokládá použití osobitých měřičských postupů, technologií, i 

přesných měřicích zařízení a aparatur.

             V této práci, bezprostředně navazující na moji bakalářskou práci je podrobně

uvedená teorie geodetických prací ve výstavbě pozemních stavebných objektů se

zřetelem na předmětné obslužné objekty  areálu akvaparku  a  sedačkové  lanové dráhy 

Meander  Oravice.  

Jedním z cílů práce je též poukázaní na souvislosti geodetických prací navzájem 

(jejich obsahu, rozsahu a přesnosti), jako též na jejich souvislosti s celým projekčním a 

stavebně-realizačním procesem.

Všechny geodetické práce pro majetkoprávní, projektové, stavebně-realizační a 

dokumentační účely vykonala firma GEODET Gremium, s.r.o., s kterou jsem se

zúčastnila částkových prací v teréne a při kancelářském zpracovaní. 

Osobně jsem se zúčastnila též přesných (řádově milimetre) geodetických prací

při vytyčovaní speciálních objektů akvaparku, a to letních šatní, které jsem prezentovala 

v bakalářské práci.. Stejné technologie, ale s přesností řádově 1 cm, byli použité též na 

ostatních objektech, které jsou předmětem této diplomové práce. 

         Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, která řešila geodetické práce 

při výstavbě speciálních objektů akvaparku – „letních šatní“ a „víceúčelového bazénu“. 

Diplomová práce se zaobírá jednotlivými geodetickými prácemi při výstavbě 

objektů restaurace, technicko-provozní budovy, garáže pro sněžné vozidlo, trafostanice 

a při úpravě zpevněných a nezpevněných ploch v okolí těchto staveb i v okolí hlavní 

stavby akvaparku, údolní stanice sedačkové lanové dráhy a dojezdového areálu lyžařské 

sjezdové dráhy.
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Když bakalářská práce uváděla podrobně a v poměrně velkém rozsahu naměřené 

údaje, jejich editaci, výpočet souřadnic a výšek a dokumentaci tohoto zpracovatelského 

procesu, v diplomové práci jsou tyto statě zkráceny jen na ilustrativní ukážku výpočtu 

polární metody, polárných vytyčovacích prvků, kontrolních oměrných měr a seznamu 

souřadnic bodů.
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I.  TEORETICKÁ  ČÁST                                                                                                    

1.  PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY V OBLASTI INŽENÝRSKÉ      

     GEODÉZIE

Geodeti jsou v současné době ve zvýšené míře vystaveni požadavkům na 

uplatňování právních a technických předpisů ve své praktické činnosti.

Právní a technické předpisy stanovují závazné (zákony, vyhlášky, směrnice, 

návody, instrukce) nebo doporučené technologie (normy), přesnosti, povolené odchylky 

(tolerance).

Právním předpisem se rozumí písemný normativní právní akt, který obsahuje 

alespoň jednu právní normu a který je uveřejněný ve Sbírce zákonů.

Technický předpis je speciální předpis, upravující postup prací a využití 

techniky v oboru geodézie a kartografie i v katastru nemovitostí. Ustanovuje zejména 

obsah, kvalitu, způsob zpracování a dokumentování operátu státního mapového díla, 

výsledků geodetických a kartografických činností, geodetických činností pro katastr 

nemovitostí s cílem zabezpečení jednotnosti, kompatibility, kontroly a bezpečnosti 

údajů Automatizovaného informačního systému geodézie, kartografie a katastru. [7]

1.1. Zákony a vyhlášky

Zákon č. 215/1995 Sb. zákonů ve znění pozdějších předpisů o geodézii a kartografii

Inženýrská geodézie je budování vytyčovacích sítí, vytyčování a kontrolní 

měření dodržování prostorové polohy stavebních objektů, vytyčování a kontrola 

geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení a zaměření území pro 

projekt a porealizační zaměření staveb.

§6 – vybrané geodetické činnosti týkající se vytyčování a ověřování jejich výsledků

a) vytyčování hranic pozemků,

b) budování vytyčovacích sítí,

c) vytyčování a kontrolní měření dodržování prostorové polohy stavebních    

    objektů,
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d) měření a zobrazení předmětů  skutečného  provedení stavby a vytyčování a   

kontrola geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení kromě 

měření a zobrazení předmětů skutečného provedení jednoduchých staveb a 

drobných staveb a změn těchto staveb. [5]

Zákon č. 216/1995 Sb. zákonů o Komoře geodetů a kartografů

Komora geodetů a kartografů je samosprávní stavovská organizace, která 

sdružuje geodety a kartografy, kteří autorizačně ověřují vybrané geodetické a 

kartografické činnosti. Komora je právnickou osobou. [6]

1.2. Směrnice

Směrnice jsou technickým předpisem, upravující ucelenou oblast činnosti na 

úseku geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. Ve smyslu Směrnice ÚGKK SR jsou 

technické předpisy akty řízení, kterými ÚGKK SR řídí:

a) výkon geodetických a kartografických činností v organizacích zařízených     

    ÚGKK SR,

b) výkon státní správy na úseku geodézie, kartografie a katastru nemovitostí,    

    uskutečňovaný místními orgány státní správy. [7]

1.3. Vybrané slovenské, evropské a světové technické normy

Převzaté normy ISO

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

Část 1: Plánování, organizace, postupy měření, přebírací 

podmínky. 2002.

STN ISO 4463-2 Metody měření ve stavebnictví. Vytyčování a měření.

Část 2: Měřičské značky. 2002.

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

Část 3: Seznam geodetických kontrolních činností a dokumentace

staveb. 2002.
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STN v oblasti geodetických prací a geometrické přesnosti ve výstavbě

STN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní 

ustanovení. 1981.

STN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické  

přesnosti. 1981.

STN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky realizace. Část 1: 

Přesnost osazení. 1982.

STN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky realizace. Část 2: 

Přesnost monolitických betónových konstrukcí. 1982.

STN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola 

pozemních stavebních objektů. 1990.

STN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 

Základní ustanovení. 1985.

STN 73 0212-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 2: 

1985.

STN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty. 1985.

STN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 1985.

STN 73 0415 Geodetické body. 2002.

STN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

1986 a změna. 1987.

STN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

1986 a změna. 1992.

STN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů, 

1986, případně jejich nové ekvivalenty v řade ISO

STN 73 3419 Vytyčovací výkresy staveb. 1987 [7]
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2. GEODETICKÉ PRÁCE PRO PROJEKT 

2.1.  Projekt stavby

Podklad pro  stavební realizaci a v její rámci i pro geodetická měření a na 

vytyčování tvoří, podle stavebního zákona a z něho vyplývajících vyhlášek, projekt 

stavby. Ten musí být zpracovaný tak, aby z něho jednoznačně vyplývala poloha a výška 

os stavebního díla, jeho rozměry a tvar, stejně jako vzájemná souvislost jednotlivých 

objektů. Vhodná měřická a vytyčovací síť je základem úspěchu vytyčovacích prací, 

kontrolních měření i celkové výstavby stavebního objektu. U objektů s vysokými 

požadavky na vytyčovací práce, je potřeba vypracovat projekt na realizaci VS, který 

obvykle obsahuje:

 stručnou charakteristiku stavby, včetně geologických poměrů,

 návrh konfigurace vytyčovací sítě s návrhem stabilizace a ochrany bodů VS,

 metodiku měření a určení parametrů VS,

 analýzu dodržení požadované přesnosti z pohledu určení parametrů přesnosti 

bodů VS stejně jako vlastních vytyčovacích prací,

 přílohy (situace a rozmístění bodů VS, způsob stabilizace a ochrany, případně 

tabulkové, resp. grafické vyjádření teoretické přesnosti určení bodů VS). [7]

2.2. Činnosti odpovědného geodeta

Odpovědný geodet je obdobou funkce hlavního projektanta nebo hlavního 

architekta pro danou investici. Jeho úkolem je řídit všechny geodetické práce z jednoho 

místa, zabránit opakování měření a tím zajistit hospodárnější výkon. Aby se zabránilo 

opakování prací, je třeba plánovitého řízení pro období celé výstavby, aby všude byly 

vybudovány geodetické podklady s přesností, potřebnou pro nejnáročnější požadavky. 

Zvlášť významné je sledování všech odchylek od projektu, které mohou mít význam 

pro další vývoj projekce na zmíněném území, zejména při průmyslové výstavbě, kde se 

projekt vyvíjí postupně.

Většinu geodetických prací na staveništi nelze řídit podle projektu geodetických 

prací, neboť vyplývají z harmonogramu stavební činnosti. Při výkonu geodetických 

prací je třeba se řídit požadavky investora, projektanta a nejsou-li předepsány, pak 
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nároky dané druhem stavby. Kromě toho je třeba přiměřeně uplatnit některé všeobecné 

předpisy vydané Ústřední správou geodézie a kartografie a celostátními normami. [11]

2.3.  Geodetické podklady projektování

Na jakost projektu významně působí účelové mapové podklady – jejich vnitřní a 

vnější přesnost, tvar a přesnost geodetického bodového pole a také ta okolnosti, zda 

bylo při projektování využito geodetovy spolupráce pro matematickou a geometrickou 

formulaci řešeného úkolu. Práce geodeta ovlivňuje kvalitu zpracování projektu jen 

nepřímo. Avšak při realizaci projektu, tedy při jeho vytyčování, je tomu naopak. Zde se 

především uplatňují tvůrčí schopnosti vytyčovatele. 

Ostatní činitelé jako neúplnost, nesprávné grafické vyjádření projekčního 

záměru a nepostačující kvalita geodetických podkladů mohou způsobit nedostatky, 

jejichž vliv lze do značné míry napravit vynikajícími vlastnostmi vytyčovatele, který si 

uvědomuje své tvůrčí poslání při realizaci územního plánu a nespokojuje se jen 

s matematickým a geometrickým výkladem v projektu vyjádřených prvků.

Správné umístění objektů v terénu vyžaduje, aby se projektovalo jen na 

aktuálních podkladech. Konečný projekt je třeba vyhotovit na podklade číselného 

řešení, tj. z přímého zaměření na polygonovou síť, připojenou na dané bodové pole.[11]

Rámcově řečeno základními geodetickými podklady pro projektování staveb 

jsou především účelové polohopisní a výškopisní plány v potřebném měřítku a tím 

danou generalizací a podklady o majetkoprávních poměrech na staveništi, zejména 

geodetická definice a před začátkem výstavby terénní realizace hranic pozemků 

stavebního areálu.

2.4.  Náležitosti geodetické části projektu

Je velmi nesnadné jednoznačně definovat, co to jsou geodetické části projektu. 

V legislativních předpisech jsou vyjmenovány jen některé geodetické náležitosti, které 

má obsahovat projektová dokumentace. Hovoří se o pevných bodech, o vytyčovacích 

osách apod. Celkem není mezi geodety sporu o tom, že projekt má obsahovat seznam 

souřadnic a místopisy pevných bodů, údaje o vytyčovací síti, o souřadnicovém a 
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výškovém systému, vytyčovací schémata a výkresy, které mají tvořit samostatnou část, 

samostatný svazek.

Geodet, který sice zpravidla najde v projektu seznamy pevných bodů, jejich 

souřadnice a místopisy, se mnohdy ale nedoví nic o jejich přesnosti, o spolehlivosti 

výpočtů. To sice může poznat nahlédnutím do výpočtů, ty se ale dosud zásadně 

nepřikládají. Vytyčovatel začíná často svou práci bez potřebných informací; při výskytu 

odchylek nemůže posoudit, zda pracoval málo přesně nebo zda jsou málo přesné 

výchozí body, které převzal. Z těchto vývodů vyplývá požadavek, aby uvedené přílohy, 

včetně výpočtů měřických sítí, byly soustředěny do zvláštního svazku s označením 

„Geodetická část projektu“ a aby byly podepsány geodetem. [11]

Vyhnutí se výše uvedeným problémům tkví v exaktní spolupráci všech 

zainteresovaných geodetů, tj. geodeta projektanta, geodeta dodavatele a geodeta 

investora. V případe, že jsou to různé osoby (organizace) je nezbytné po každém 

geodetickém výkonu okamžité vyhotovení a archivace písemného elaborátu s 

podrobným popisem geodetického výkonu, použitých geodetických metod, způsobu 

připojení, požadované a dosažené přesnosti. Pro každou následující geodetickou práci je 

nezbytné dodat příslušnému geodetovi takto podrobně zadokumentované výsledky 

všech předcházejících geodetických prací.

2.5.  Rozpracování projektu pro vytyčování

Zde je třeba předem rozlišit, zda je projekt vypracován v jednostupňové nebo 

dvoustupňové dokumentaci, dále zda jde o vytyčení zástavby více objektů nebo jen o 

jednu budovu. Kvalitativní rozdíl je v tom, že v prvém případě se vytyčí pro každý dům 

jen 2 body, určující delší rozměr a v druhém je třeba z těchto dvou bodů, které jsou pro 

tento případ výchozími, vytyčit celý obrys nebo půdorys budovy, včetně zajištění  

rohových bodů kolíky v prodloužení nebo na lavičkách. Výkresová i textová 

dokumentace projektu je zpravidla objemná a pro vytyčování není všechna potřebná. 
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Nezbytné jsou:

 polohové výkresy, tj. umístění stavby k okolí,

 půdorysy; zpravidla stačí půdorys přízemí a základů,

 svislé řezy; příčné, podélné,

 další doplňující výkresy, např. vytyčovací schéma nebo vytyčovací výkres. [11]



  Bc. Jana Konšťáková:   Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů                          

                       areálu akvaparku a sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

2009      Strana: 10

3. GEODETICKÉ PRÁCE PŘI REALIZACI VÝSTAVBY

Správnost geodetické interpretace projektu do daného území při jeho vytyčování 

nespočívá jen v osobě vytyčovatele a jeho znalostech, nýbrž i na formě a úrovni 

zpracování projektu. Projektantovy záměry mají být v projektu vyjádřeny tak, aby jejich 

geodetická interpretace mohla být jednoznačná. To lze úspěšně zabezpečit, když na 

projektu spolupracoval i specialista geodet, neboť geodetický podklad je jen 

prostředkem ke grafické formulaci projektu, která zobrazuje řešitelův záměr. Toto 

zobrazení slouží k pochopení projektu jinými odborníky i širší veřejností. 

Na správné geodetické interpretaci projektu do daného území prostřednictvím 

geodetického podkladu totiž závisí jednoznačnost v přírodě, tak jak to měl projektant na 

mysli. Není-li k projektování přizván geodet jako specialista svého oboru, pak dochází 

často k nesrovnalostem a potížím při realizaci výstavby.

Souvislosti mezi záměrem projektanta a mezi jeho geodetickým vyjádřením jsou 

poměrně složité; na tom, do jaké míry a hloubky pronikne geodet do záměrů projektanta 

a jak mistrně je dovede geodeticky vyložit, záleží úspěšná nebo méně podařená 

realizace projektu v přírodě. [11]

Úzká spolupráce geodeta, projektanta a dodavatele stavby je důležitá v okamihu 

vytyčování pro samotnou realizaci (výstavbu). Geodet není ten, který  sám rozhoduje o 

obsahu vytýčení. Požadavky na vytýčení vznáší dodavatel stavby, přičemž vždy musí 

být všem jasné a všemi stejně interpretované předměty (prvky), které je potřebné 

vytýčit, přesnost jejich vytyčení a také způsob stabilizace vytyčených bodů stavebních 

prvků.

3.1.  Vytyčování a měření stavebních objektů

Stavební vytyčení a měření je soubor různých geodetických činností, které ve 

svém souhrnu zajišťují dokonalou realizaci stavebního díla v daném prostoru se všemi 

jeho technickými nebo technologickými návaznostmi. Je to činnost, která souvisí 

s převzetím staveniště, s vytyčením prostorové polohy objektů, vztahy a souvislostmi 

mezi objekty, s vytyčením rozměrů a tvaru objektů, s geodetickou kontrolou kvality 

výstavby, s přípravou stavby na kolaudaci (geodetická dokumentace skutečného 

vyhotovení stavby, geometrický plán) a odevzdání stavby do provozu.
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Vytyčování obecně sestává:

 z přípravné fáze, v rámci které je třeba navrhnout, realizovat a určit parametry 

vytyčovací sítě a vypracovat vytyčovací výkresy,

 z vlastních vytyčovacích prací,

 z kontroly vytyčení a následné kontroly realizace stavebního objektu. [8]

Všechny výše uvedené práce je možné různě kombinovat i např. s 

předprojektovými geodetickými pracemi a to podle harmonogramu zemních a 

návazných stavebních prací.

3.2. Budování vytyčovacích sítí

3.2.1. Vytyčovací sítě

Geodetické vytyčovací sítě mají pro realizaci výstavby projektovaných objektů 

mimořádný význam. Na jejich spolehlivosti a využitelnosti závisí správné prostorové 

vytyčení rozsáhlých komplexů stavby, stejně jako jednotlivých objektů v daném 

prostoru.

Základní vytyčovací síť tvoří soubor polohových a výškových bodů, vhodně 

lokalizovaných a stabilizovaných v prostoru staveniště do určitého geometrického tvaru. 

Tvar a rozměry vytyčovací sítě je třeba přizpůsobit tak, aby body vytyčovací sítě nebyly 

narušované výstavbou a aby v průběhu celé výstavby byla umožněna kontrola stability 

každého bodu vytyčovací sítě.

Body vytyčovaní sítě musí být soustavně kontrolovány pravidelně i 

bezprostředně před částkovými geodetickými pracemi. Tam, kde se předpokládají 

posuny bodů vlivem sedání půdy, provozem těžkých mechanismů, blízkostí hlubokých 

výkopů a pod., tam je třeba kontroly před každým vytyčováním. Body sítě musí také 

vyhovovat hustotou. Z praxe vyplývá, že v průmyslové výstavbě vyhovuje vzájemná 

vzdálenost bodů asi 50 m, kdežto v ostatních případech se vystačuje se vzdáleností 100 

m. Tato hustější síť umožní zajistit polohovou přesnost vytyčovaného bodu ± 0.5cm a 

lepší. 
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Vytyčování výšek bodů a výškových úrovní staveb vychází z místní výškové 

sítě, která je zpravidla navázána na jednotný výškový systém a v rámci stavební 

geodetické sítě přesně vyrovnána. Mimo staveniště anebo poblíž projektovaných staveb 

se vybuduje několik výškových, dobře stabilizovaných bodů, nejlépe na objektech, o 

jejichž stálosti nelze pochybovat. Jinak je třeba volit vhodnou stabilizaci, která zaručuje 

stálost aspoň po dobu stavebních prací. Do výškové sítě se pojmou všechny  vhodné 

pevné polohové body a určí se  jejich výšky se střední chybou ± (1 až 2) mm. Má-li 

síť sloužit k speciálním účelům, např. k sledování sedání objektů, vybuduje se podle 

zásad pro nivelaci vysoké přesnosti (VPN). Na přesnost je stavba zpravidla citlivější ve 

výškách než v poloze.

Druh, tvar a přesnost bodů vytyčovacích sítí se volí podle rozsahu, technické 

složitosti a požadované přesnosti vytyčování projektovaných objektů výstavby.

Podrobná vytyčovací síť je budována podle harmonogramu výstavby opět 

v předstihu před vlastními stavebními pracemi a vkládá se mezi body základní 

vytyčovací sítě na staveništi.

Základem vytyčovací sítě je Státní trigonometrická síť (STS) a Státní nivelační 

síť (SNS). Při použití nově budovaných geodetických základů to může být Státní 

prostorová síť. Na tyto sítě je třeba připojit všechna geodetická měření realizovaná na 

staveništi projektované stavby především pro zajištění návaznosti na jiné informační 

systémy, např. katastr nemovitostí, nebo informační systémy správců inženýrských sítí..

Vytyčovací sítě rozdělujeme z hlediska jejich budování na místní nebo vložené 

do existujícího polohového a výškového bodového pole. Ideální je  body sítě geodeticky 

určit v odlišné přesnosti jednak v základním bodovém poli a jednak místně pro stavební 

účely. 

Z hlediska  významu vytyčovací sítě rozdělujeme na základní a podrobné.

Základní vytyčovací síť (ZVS) slouží zejména na prostorové vytyčení polohy 

stavebních objektů a na vybudování podrobné vytyčovací sítě, která slouží na podrobné 

vytyčování objektů, tj. rozměrů a tvarů jednotlivých objektů. Některé speciální stavby 
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vyžadují speciální sítě co do tvaru a přesnosti, a nebo kombinované sítě, například 

liniové a plošné, nebo základní sítě průběžně doplňované přechodnými body, používané 

jen na vytyčování objektů v příslušné etapě výstavby. [7]

3.2.2. Stabilizace a signalizace

Stabilizace bodů sítě musí odpovídat zvýšeným požadavkům na přesnost 

základní vytyčovací sítě. Je ji možno realizovat obetonovaným mezníkem, resp. 

ocelovou trubkou, hloubkovou stabilizací nebo betonovými bloky. Body polohových 

VS, ze kterých se bude provádět vícenásobné opakované vytyčování a nebo periodické 

kontrolní měření, je účelné stabilizovat formou železobetonových pilířů opatřených na 

vrchní části destičkou pro nucenou centraci přístrojů a terčů. Při lokalizaci bodů ZVS na 

staveništi je důležité, aby byly situované na geologicky stabilním podloží, aby mezi 

nimi byly vhodné terénní profily, zaručená vzájemná viditelnost a aby body tvořily 

ucelené geometrické obrazce.

Současná moderní měřící technika umožňuje lokalizovat body VS do větších 

vzdáleností od stavebního objektu, což snižuje riziko jejich poškození, resp. úplného 

zničení. [7]

3.2.3. Vybrané charakteristiky přesnosti bodů vytyčovací sítě

Z vytyčovacích odchylek se stanoví přesnost vytyčovacích sítí a přesnost 

vytyčení. Přesnost bodů polohové vytyčovací sítě je všeobecně charakterizovaná střední 

polohovou chybou 
222

YXP mmm 

a nebo častěji střední souřadnicovou chybou ).(5,0 222
YXXY mmm  ,

kde mX a mY jsou střední chyby v souřadnicích x a y. [3]

Středné chyby jsou statistickým vyjádřením předepsaných nebo dosáhnutých 

odchylek v měřeních, na základe nich se stanovují též krajné odchylky v měřeních a 

povolená četnost jejich výskytu.
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Tyto směrodatné odchylky vyjadřují přesnost bodů vytyčovací sítě k bodům, 

které tvoří body referenční (výchozí) sítě, např. STS a v řádově jiných hodnotách 

můžou vyjádřit také vnitřní přesnost bodů vytyčovací sítě.

Přesnost bodů výškové vytyčovací sítě se posuzuje jednak vzhledem k bodům 

SNS a jednak relativně v speciální stavební síti. Požadovanou přesnost bodů polohové a 

výškové vytyčovací sítě dostaneme z krajní vytyčovací odchylky dané STN pro 

vytyčení prostorové polohy objektů.

3.2.4. Podrobnosti o vytyčování stavebních objektů a přesnosti jejich vytýčení

Realizaci každého stavebního objektu předchází vytyčení, skládající se ze 

souboru úkonů, kterými se na staveništi vyznačí hlavní geometrické prvky objektu 

(body, osy, výšky, roviny apod.), umožňující realizaci objektu projektovaných rozměrů 

a tvarů v prostoru určeném projektem. Vytyčovací systém musí být volen tak, aby 

zaručil vytyčení objektu v daném prostoru s požadovanou přesností, optimálními 

vytyčovacími postupy a metodami.

Vytyčování stavebních objektů členíme na dvě etapy:

 na vytyčení prostorové polohy objektů v navrhovaném prostoru – základní 

vytyčení,

 na vytyčení rozměrů a tvaru objektů – podrobné vytyčení. [8]

Vytyčením prostorové polohy objektu se rozumí vytyčení rozměrů a tvaru 

objektů ve vodorovném a svislém směru. Provádí se ještě před započetím výstavby a 

přesnost vytyčení stačí řádově v cm.

Podrobné vytyčení objektu tvoří součást stavebně-montážních prací a 

bezprostředně ovlivňuje kvalitu geometrie objektu. Provádí se s přesností požadovanou 

pro aktuální etapu výstavby objektu. Často se vytyčením další etapy výstavby 

kontroluje již vyhotovená část objektu. Jde v podstatě o vyznačení další části objektu už 

na vybudovaných částech.
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Etapy výstavby objektu současně jako etapy vytyčování:

 výkop základů (vytyčení prostorové polohy),

 budování základů na základovém podkladu (betonu),

 budování jednotlivých podlaží nebo částí objektu.

Vytyčovací metody a kontrola vytyčení

Metod, které se používají na vytyčování bodů je několik. Na volbu vytyčovací 

metody má vliv několik faktorů, ze kterých jsou nejdůležitější: požadovaná přesnost 

vytyčení, podmínky vyplývající z prostředí (terén, zástavba, zařízení staveniště, atd.), 

stavební a technologický postup, přístrojové vybavení, charakter vytyčovacích prvků a 

jiné zpravidla místní faktory. Rozhodujícím podkladem pro volbu metody vytyčování je 

vytyčovací odchylka a přístrojové vybavení vytyčovatele.

Základní metody jsou následující:

 polární metoda

 ortogonální metoda

 protínání vpřed

 protínání z délek

 průsečíková metoda

 metoda GPS

V současnosti se nejčastěji používá polární metoda ve spojení s elektronickou 

totální stanicí. Tato metoda, při odpovídající třídě stanice je velmi přesná a hospodárná, 

a to jak z hlediska délky měřičského procesu, tak i počtu pracovníků. Ostatní metody je 

možno považovat za doplňkové.

Při ortogonální metodě je výhoda v jednoduchém vybavení. Protínání vpřed je 

metoda velmi přesná (závislá na kvalitě teodolitu), ale je časově náročná. Používá se, 

když je problematické umístění odrazného hranolu při polární metodě, a nebo když není 

k dispozici dálkoměr. Protínání z délek se používá výjimečně, např. při vyhledávání 

bodů podle topografie. Průsečíková metoda je velmi přesná a využívá se při 

opakovaných vytyčeních. Metoda GPS je použitelná v otevřeném prostoru, při 

pokračující výstavbě objektů je kvůli zastínění družicových signálů omezená. [3]
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Stanovení přesnosti vytyčovacích prací stavebních objektů

Přesnost vytyčovacích prací je stanovená technickými předpisy buď přímo nebo 

nepřímo. Přímo je daná např. vytyčovacími odchylkami stavebních objektů. Nepřímo

je přesnost vytyčování daná stavebními odchylkami, z kterých se po stanovení podílu 

odchylky stavebních dílců a montážní odchylky odvodí vytyčovací odchylky. U objektů 

atypických, resp. náročných na vysokou přesnost, může požadovanou krajní odchylku 

vytyčení stanovit projektant, a to obvykle jako podíl na hodnotě stavební odchylky. [7]

Přesnost vytyčení je možné rozdělit na absolutní a relativní.

Absolutní přesnost vytyčení se vztahuje k nejbližším bodům referenčního bodového 

pole a posuzuje se umístěním bodů hlavní polohové čáry (např. osy, případně více os 

objektu a hlavních bodů objektu).

Relativní přesnost znamená přesnost vytyčení podrobných bodů objektů vzhledem 

k hlavním bodům. [7]

Podle způsobu vytyčení bodů objektu – při dodržení technologických zásad – se 

přesnost vytyčovací sítě promítne do správnosti rozměru a tvaru objektu.

Jestliže se vytyčuje přímo ze základní vytyčovací sítě, je možno uvažovat o třech 

typických postupech:

a) při vytyčování z jediného bodu - tvar a rozměr objektu není ovlivněn chybami 

vytyčovací sítě,

b) když se vytyčuje ze dvou sousedních bodů se vzájemnou orientací (např. 

z polygonové strany) je chybami vytyčovací sítě ovlivněn jen rozměr objektu,

c) jestliže se vytyčuje ze čtyř různých bodů (dvou různých polygonových stran), je 

chybami vytyčovací sítě ovlivněn jak rozměr, tak tvar objektu. Tento postup je 

z hlediska přesnosti nejméně příznivý. [3]
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obr. 1  Postupy přímého vytyčení objektu ze ZV
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4.  MĚŘENÍ  A  GEODETICKÁ  DOKUMENTACE   SKUTEČNÍHO  

     VYHOTOVENÍ STAVEB

Dokumentace skutečného vyhotovení staveb slouží výrobním složkám, 

informuje je o vytyčených a stabilizovaných bodech obrysu stavby nebo os soustavy 

patek, o vytyčených rozměrech, které se zpravidla liší od měr projektu v přípustných 

mezích. Proto o měření se vyhotovuje měřický náčrt, buď na zvláštním listu, nebo ve 

stavebním deníku. V náčrtu se uvádějí předně míry z projektu a potom v závorce míry 

skutečně vytyčené. 

Z různých příčin nebo nedopatřením vybuduje se často některá část objektu 

jinak, než jak předpisoval projekt a vytyčení. Z uvedeného je zřejmé, že je hrubě 

nesprávné, když výrobce vyhotoví plán skutečného provedení stavby podle 

vytyčovacích výkresů, nebo ho dokonce odvodí z hodnot projektu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby se v minulosti zobrazovala na 

nesrážlivé průhledné fólii nebo na zajištěný papír (např. na hliníkových deskách). Pro 

evidenční účely se používá otisků. Pro běžné pracovní účely mohou dobře vyhovět 

světlotisky, které se vyhotovují z rematrice na nesrážlivé průsvitné hmotě. 

V současnosti se celá dokumentace vyhotovuje interaktivně v počítačových 

souborech a tisk na papír je jenom další praktickou dokumentační formou.

Příslušné mapové listy se zakládají hned s počátkem výstavby v pravidelných 

časových lhůtách, např. jednou měsíčně se zakreslují postavené objekty, takže stále je 

v ruce přehled o skutečném stavu výstavby a podklady pro další projekty. [11]

Dokumentaci skutečného provedení stavby je možno vyhotovit v různých formách, 

např.:

 polohopisný a výškopisný plán objektů,

 geometrický plán, který může obsahovat i podrobnější informace o objektech 

nad rámec obsahu předepsaného směrnicemi pro vyhotovování geometrických 

plánů.
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Takový plán je potom použitelný pro více účelů:

 pro provedení kolaudace stavebním úřadem,

 pro zápis staveb do katastru nemovitostí,

pro uzavření smluv o věcných břemenech (zejména pro podzemní a nadzemní 

inženýrské sítě). [11]
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5.  GEODETICKÉ PRÁCE PŘI TERÉNNICH ÚPRAVÁCH PLOCH

     PRILEHLÝCH KE STAVBÁM

Terénními úpravami se rozumí prostorová (trojrozměrná) úprava rostlého 

přírodního terénu. Jde o přetváření povrchu území podle daných technických podmínek 

a požadavků. Podstata terénních úprav spočívá v návrhu topograficky správné a účelné 

úpravy přírodního terénu. Přitom se usiluje o vytvoření ladných ploch při minimálních 

přesunech zemin, o hospodárné využití ornice, o neškodné odvedení povrchových vod a 

o úpravu zpevněných ploch.

5.1. Návrh nového terénního reliéfu

Nejdůležitější součástí projektu terénních úprav je návrh nového terénního 

reliéfu (tvaru), kterým se přetváří původní terén tak, aby se budovaná investice vhodně 

začlenila do bezprostředního okolí a celkového přírodního rámce. Přitom se musí 

vycházet z důkladných znalostí původního terénu a daných přírodních podmínek. 

Projektant se vždy snaží svým návrhem vytvořit nejpříznivější vztah mezi původním a 

navrhovaným terénem. Původní a navrhovaný terén jsou topografickými plochami, 

jejichž problematika je typicky geodetickou záležitostí. [11]

5.2. Předběžný návrh úprav

Při každé větší výstavbě měl by být vypracován předběžný návrh úprav, jako 

nedílná součást podrobného územního plánu. Zpracování tohoto návrhu má vycházet 

z důkladného průzkumu zájmového území po stránce geomorfologické, geologické a 

klimatické, dále z průzkumu dopravních cest, zastavění, vodotečí a porostů. V návrhu 

má být v hrubých rysech obsažen základní přesun zemin, vyznačeny plochy 

s nevhodným spádem, plochy s vysokou úrovní spodní vody, se skalou blízko povrchu, 

územní zaplavovaná, bažinatá a jinak nevhodná. Tento návrh lze nejvhodněji zpracovat 

v měřítku 1:1000 až 1:5000. [11]
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5.3. Druhy řešení terénních úprav

Správnost projektu terénních úprav závisí na geodetických podkladech. Jde totiž 

o to, jak je terén správně výškově vystižen. Při malém počtu bodů a jejich nevhodném 

umístění vznikají později časté spory o velikost kubatury zemních prací. Není proto 

rozumné šetřit na geodetických podkladech, volit řídkou síť bodů nebo použít starších 

podkladů bez náležitého ověření a doplnění pozdějších změn. 

Terénní úpravy se dělí podle rozsahu a charakteru na tři druhy: 

 úsekové řešení – týká se jen úpravy okolí jednotlivých objektů, přičemž ostatní 

území zůstává beze změny. Návrh úpravy je zpravidla jednoduchý a rozsah 

zemních prací je malý;

 celkové řešení je složitější. Vzájemné výškové uspořádání všech objektů a jejich 

začlenění do terénu klade větší nároky na práci projektanta. Řešení není nikdy 

jednoznačné, projektant často uvažuje o několika variantách, které porovnává a 

nejvhodnější z nich zpracuje;

smíšené řešení se vyskytuje často, jelikož větší stavby lze rozdělit na osamocené 

objekty, kde se použije úsekového řešení a na komplexy objektů, kde se použije 

celkového řešení. [11]

5.4. Vytyčování terénních úprav

Na podkladě projektu se vyhotovují vytyčovací výkresy. Přitom se musí věnovat 

pozornost výškové koncepci celého projektu. Je třeba neustále sledovat vzájemnou 

závislost výškopisu na polohopisu, neboť každé chybě v poloze bodu odpovídá chyba 

ve výšce. U terénních úprav jsou výškové údaje výchozími prvky pro jejich realizaci, 

která musí být provedena tak, aby byly zachovány v projektu určené objemy zemních 

prací. 

Způsob a rozsah návrhu vytyčení zemních prací bude záviset na druhu a rozsahu 

zemních prací a na členitosti navrhovaného i daného terénu. Vždy však musí být ve 

vytyčovacím výkresu obsaženy údaje pro polohové a výškové vytyčení obrysů 

násypových a výkopových figur (tj. nulových čar), všech zlomů nového terénu, 

nejvyšších a nejnižších míst, svodnic (rigolů a příkopů), lapačů, vpustí a 
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charakteristických bodů všech potřebných objektů (např. cesty, domy, zpevněné plochy 

apod.). 

U členitého terénu s měkkými, pozvolnými tvary, který je vyřešen vrstevnicemi, 

se s výhodou používá dostatečně husté čtvercové sítě, která se připojí na dané pevné 

body. U méně členitého terénu je vhodné použít soustavy vytyčovacích přímek, 

volených v dostatečné hustotě, pokud možno kolmo na hlavní směr vrstevnic a podle 

potřeby doplněných příčnými řezy. Vytyčovací přímky musí být buď připojeny na 

pevné body, nebo jejich hlavní body musí být stabilizovány. 

Všechny vytyčované údaje se musí nezávisle kontrolovat, neboť někdy i 

sebemenší chyba ve vytyčovacím prvku může mít zlé následky při stavbě, které se jen 

těžko napravují. [11]
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6.  KONTROLNÍ MĚŘENÍ URČENÝCH PARAMETRŮ STAVEB A    

     PŘÍPADNÝCH POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

6.1. Význam a účel

Každý, i správně založený a vybudovaný stavební objekt, zaznamenává nejen 

během stavby, ale i v průběhu užívání určité prostorové změny, které působí na 

geometrické parametry konstrukce objektu nebo technická zařízení, a tím narušují jejich 

statickou funkci a spolehlivost. Nejčastěji dochází k sedání základů objektů a 

k přetvoření nosných konstrukcí. Ty probíhají různě podle druhu, rozměrů a tvaru 

základů, průběhu vnitřních a vnějších sil a jiných faktorů zejména prostředí, které rušivě 

působí na stabilitu a geometrický tvar základových a nosných konstrukcí objektu. 

Nerovnoměrné sedání základů obvykle způsobuje vážné poruchy ve stabilitě 

základových konstrukcí, které mohou vést ke statickým poruchám konstrukcí, případně 

i k havárii objektu. [7]

Podrobnosti kontrolních měření zapisuje geodet kromě náčrtů do vlastního 

denníku a výsledky do stavebního denníku. Překročí-li zjištěné odchylky přípustné 

meze, rozhodne generální projektant po dohodě s investorem o dalším postupu.

Dobře vybudovaná, důsledně a včas vykonávaná kontrolní služba kvalitativně 

ovlivňuje provádění staveb, zabraňuje mnohým pozdějším a zbytečným sporům. 

Náklady vynaložené na důkladnou kontrolu se investorovi i dodavateli vždy velmi 

rentují. 

Kontrolní měření posunů a deformací staveb se vykonává zejména pro složité

stavby, při provozu různě zatěžované, příp. stavby podléhající možným deformacím, 

nebo dynamicky zatěžované a používané stavby.

Prakticky se na stavbách řešených v této práci kontrolní měření budou 

vykonávat jen v omezeném rozsahu. Možné jsou kontrolní, případně rektifikační měření 

na bazéne, na ostatních pozemních stavbách se tato měření vykonávají jen v případě 

vzniku závady v jejich stavební konstrukci.
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6.2. Projekt měření

Pro každý stavební objekt, na kterém je potřeba měřit posuny, se vypracuje 

projekt měření posunů. Projekt vypracuje geodet projektanta obvykle za spolupráce 

statika a investora. V projektu se uvede obsah a náležitosti a to zejména:

 účel a význam měření,

 údaje o geologických a hydrologických vlastnostech základové půdy,

 způsob založení stavby, popis konstrukce objektu,

 hodnoty očekávaných posunů a jejich předpokládaný vývoj, 

 požadovaná přesnost měření,

 metody měření posunů s rozborem přesností a hospodárností měření,

 způsob a časový plán rozmístění a stabilizace měřících zařízení, způsob jejich 

ochrany před poškozením

 harmonogram realizace měření,

 způsob zpracování výsledků měření,

 rozpočet nákladů na vybudování měřících zařízení.

6.3. Přesnost měření

Norma STN 73 0405 stanovuje poměr mezi očekávanou hodnotou posunu a 

základní směrodatnou odchylkou na 1/15 případně 1/5, 1/10, 1/20.

6.4. Metody měření posunů

Pro měření svislých posunů se nejčastěji používá známá metoda geometrické 

nivelace. Princip je všeobecně známý, založený na periodicky se opakujících nivelacích 

pozorovaných bodů, umístěných na měřeném objektu. Trigonometrická nivelace se 

v praxi používá obvykle na současné měření svislých a vodorovných posunů, resp. na 

zajištění prostorových změn v poloze pozorovaných bodů. Z fotogrammetrických metod 

přichází v úvahu zejména metoda pozemní fotogrammetrie s časovou a nebo reálnou 

prostorovou základnicou. V poslední době se pro měření svislých posunů objektů 

používá elektronická, plně automatizovaná hydrostatická nivelace, pomocí které je 

možné určit převýšení, resp. odchylku od svislice se střední chybou 0,01 - 0,005mm.
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Příčiny vodorovných posunů spočívají v působení vnějších sil na objekt měření 

(tlaku větru, vodního sloupce apod.). Pro měření vodorovných posunů se 

z geodetických metod používají: metoda záměrné přímky, trigonometrická metoda, 

metoda trilaterace, polární metoda, fotogrammetrické metody, polygonometrie, metoda 

GPS a inerciální měření. [7]

6.5. Stabilizace a signalizace bodů

Lokalizace a stabilizace vztažných bodů v prostoru staveniště má být taková, 

aby stabilita bodů nebyla ohrožená stavební činností, porostem, nebo jinými vlivy na 

staveništi. Na stabilizaci vztažných bodů se dobře osvědčila hloubková stabilizace 

betonovými bloky nebo vrtanými pažnicemi, jejichž záhlaví se upraví podle typu bodu. 

Hloubka stabilizace je minimálně 2,5 m pod úrovní terénu. Výškové body se stabilizují 

hřebovou nebo čepovou značkou. Polohové vztažné body se stabilizují formou 

ocelových destiček zabetonovaných v hlavě pilířů, resp. pažnic pro nucenou centraci 

přístroje, resp. terče.

Pozorované body na měření svislých posunů se budují v místech určených 

projektem měření posunů. Na stabilizaci se používají obvykle speciální hřebové nebo 

čepové značky, které jsou vyrobeny z antikorozních materiálů. Počet a rozmístění 

pozorovaných bodů má být takový, aby se daly spolehlivě určovat posuny staticky 

důležitých základových nebo nosných částí objektu. Body na objektech musí být 

nenápadné, stabilní a lokalizované na objektu tak, aby poskytovaly dostatečně přesné a 

objektivní informace o probíhajícím procesu přetvoření měřených konstrukcí objektu. 

Pozorované body se označí a chrání proti zničení a poškození krytem (poklopy). [7]

6.6. Aplikace v areálu MEANDER Oravice

Objekty řešené v této diplomové práci souvisí v areálu MEANDER Oravice též 

s provozem sedačkové lanové dráhy značky Doppelmayr v délce cca 1 km bez přímé 

viditelnosti mezi koncovými stanicemi.

V roku 2007 byla vykonaná geodetická kontrola geometrických parametrů dráhy 

a jejich zařízení. Hodnoty všech kontrolovaných geometrických parametrů byli v 

povolené toleranci. Tyto geodetické činnosti nejsou předmětem této práce.
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II.   PRAKTICKÁ   ČÁST

GEODETICKÉ  PRÁCE  PŘI  JEDNOTLIVÝCH  ETAPÁCH     

VÝSTAVBY SPECIÁLNÍCH  A OBSLUŽNÍCH OBJEKTŮ   

                   AKVAPARKU  MEANDER  A  SKIPARKU  Oravice

Etapy výstavby: 

 speciální geodetická vytyčovací síť

 letní šatny

 víceúčelový bazén

 restaurace

 technicko-provozní budova

 vytýčení lomových bodů hraníc zpevněných ploch před objekty

1.  VŠEOBECNÍ ZÁKLADNÍ INFORMÁCE

1.1. Charakteristika území

MEANDER PARK Oravice leží na území regiónu Oravy – Západní Tatry, téměř 

na hranici s Polskou republikou, jen několik km od Zakopaného. Území Oravy 

s rozlohou 1661 km2 patří administrativně do Žilinského kraje.

   Pestrá geologická minulost podmínila na malém území vznik vícerých 

specifických přírodních zvláštností: jednou z nich je termální pramen v Oravicích. 
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Z hlouby 1611 m vyvírá z vrtu s výkonem 120 l/sek. přírodní termální voda s 

blahodárným účinkem s teplotou 58°C, která se vlévá do všech bazénů v areály 

Meander Park thermal o ploše 1545 m2. 

Termální voda je vysoko mineralizovaná uhličito– vápenatě – horečnatě - siřičitá 

s vysokým obsahem železa a proto zřídlo patří k nejlepším geotermálním vodám 

na Slovensku. Má léčebné vlastnosti pro choroby močových cest a ledvin, pohybového 

ústrojenstva a páteře.

Přímí vstup z budovy a bazénů umožňuje koupat se v každém počasí a každém 

ročním období.

Obr. 2 Lokalizace místa dotknuté lokality na území Slovenska

Obr. 3 Lokalizace místa dotknuté lokality vůči státní hranici s Polskem
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Údaje o lokalitě:

Kraj: Žilinský

Okres: Tvrdošín

Obec: Tvrdošín

Katastrální území: Oravice

1.2.  Použitá geodetická technika a technologie

Měřické práce byli vykonávané na totální stanici Sokkia SET4C výr.č. 5802 a 

měření převýšení nivelačním přístrojem ZEISS Ni 007.  Na výpočtové práce byl 

zvolený vyhodnocovací software Geus 8.0 a na grafické zpracování GEOPLOT  5.6  

(vytýčení  a měření  na  1 cm) a  GEOPLOT 6.0  (vytýčení a měření na 1 mm).

1.2.1. Totálni stanice Sokkia SET4C

Obr. 4  Totálni stanice Sokkia SET4C

Technické parametry

Měření uhlů: 

Přesnost: standardní odchylka 15cc.

Čtení uhlů: standardní mod: 0,1 mgon = 1 cc (1´´)

Rozlišovací schopnost displeje: 10cc.

Automatický dvojosý kompenzátor 5,5c.
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Měření vzdáleností:

Přesnost: ± (2 mm + 2 ppm) při měření na hranol 

Dosah dálkoměru na hranol: 1800 m.

Paměť: interní na cca 10.000 bodů

Další vlastnosti:   - optický centrovač v třínožce

- provozní teplota: - 20 °C až + 50°C

Čas měření: - standardní měření: 3,5 sek.

- rychlý standard: 1,3 sek.

Dalekohled - koaxiální

- zvětšení 26x

- zaostření: min. 1,7 m

1.2.2. Nivelační přístroj ZEISS typu Ni 007

Zeiss Ni 007 je precizní nivelační přístroj s kompenzátorem, určený na velmi přesní 

nivelaci.

Obr. 5 Nivelační přístroj ZEISS typu Ni 007
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Základní technické údaje

 střední chyba pro 1 km dvojité nivelace < + 2,0 mm při měření na latě

s dělením 10 mm a s aretovaným mikrometrem

 střední chyba pro 1 km dvojité nivelace < + 0,5 mm při měření na invarové

latě s dělením 5 mm a s využitím mikrometru 

 kompenzátor:

- pracovní rozsah +10'

- střední chyba ustálení + 0,15"

 uhlová hodnota krabicové libely pro 2 mm výběh = 8'

1.3. Základní informace o  vytyčovací síti

Pro všechny dále uvedené geodetické práce (s výnimkou výkopů) byla 

v časovém předstihu vybudovaná speciální geodetická vytyčovací síť s vnitřní přesností  

± 0,5cm a zároveň v  souřadnicovém  systému S- JTSK, připojené  na  PBPP  42-

5034 (viď obr. 8).

Body speciální geodetické sítě čísel 5005, 5006, 5008 až 5012 byli stabilizované 

zabetonovaným roxorem; body 5001, 5003 a 5013 dřeveným kolíkem; body 5004 

a 5007 klíncem a bod 5002 kovovou rourkou. 

               

Obr. 6 Stabilizace geodetických bodů č. 5005, 5007, 5011



  Bc. Jana Konšťáková:   Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů                          

                       areálu akvaparku a sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

2009      Strana: 31

Pro požadovanou přesnost byli souřadnice bodů 5004 až 5011 určené 

polygonovými pořady s trojpodstavcovou soupravou.  Souřadnice bodů 5012 a 5013 

byli určené následně pomocí rajónů zaměřených   pomocí   speciálního   přípravku   

(odrazný   hranol   na   výtyčce)  pro vytyčování v inženýrské geodézii – pro dosažení

přesnosti v poloze do 1cm.

Body  5001 – 5003  byli  stabilizované  a určené  pro  vytýčení  výkopů  už  dřív,  

a to s nižší vnitřní přesností ( ± 3cm ), proto nebyli při následném podrobném 

vytyčování staveb použité.

Chyba výškového uzávěru v hlavním polygonovém pořadu byla 4 mm, ve

vedlejším 1 cm.

Síť pro podrobné stavebné vytyčování byla geodeticky určená metodou 

uzavřeného polygonového pořadu měřeného trojpodstavcovou soupravou s docílenou

polohovou odchylkou 3 mm a s uhlovým uzávěrem 7 cc.
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Obr. 7  Přehledný náčrt bodového pole
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Pro všechny následující měřičské a vytyčovací práce byla použitá zejména

polární metoda  měření  a  vytýčení.  V každém  dni  měření  anebo  vytýčení  byla  

vždy  na začátku vykonaná kontrolní orientace směrů a délek na stanoviscích totální

stanice  z důvodu ověření stability bodů (momentálního stavu) speciální vytyčovací sítě.

Měřením  a  jeho  výpočtem  byli  při  tom  vždy kontrolované  vzdálenosti na 

orientační body a orientační posuny mezi jednotlivými orientacemi. Zjištěné rozdíly 

v délkách se pohybovali v hodnotách 1-3 mm, výjimečně 5 mm (při vytýčení výkopů do 

2 cm). Středné chyby orientace byli v hodnotách 12cc až 17 cc , při vytýčení výkopů 36cc.

Při vytyčování je nutno kontrolní orientaci směrů a délek vyhodnotit výpočetně

okamžitě v terénu a po zjištění případných nepovolených rozdílů přijat příslušné 

opatření (prověřit neporušenost stabilizace bodů, správnost centrace  a horizontace 

přístroje, správnost signalizace orientací, případně porucha měřičského přístroje). Ve

vytyčování podrobných bodů možno vždy pokračovat jen po dosáhnutí dovolených 

odchylek v kontrolních měřeních.

Bezprostředně před vytyčováním je potřebné porovnat podklady pro geodetické 

vytýčení (dodané většinou od projektanta) se stavebnými výkresy, které použil při 

výstavbě dodavatel stavby. V případe zjištění rozdílů mezi oběma dokumentacemi je 

nevyhnutné tyto konzultovat s projektantem, investorem a dodavatelem. 

Po skončení vytýčení v každém dni (případně každého předmětu) a po označení 

vytýčených bodů v terénu se bezprostředně vytýčené body odevzdají zástupci 

objednávatele. Zároveň, o celém vytýčení se vyhotoví a všemi přítomnými 

zainteresovanými stranami podepíše protokol o vytýčení bodů stavby (staveb). Tento je 

vždy součástí následně dohotoveného písemného elaborátu o vytýčení.
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2.  JEDNOTLIVÉ ETAPY GEODETICKÝCH PRÁC

Areál akvapark a skipark MEANDER  Oravice je  komplex různých stavebných 

objektů, které spolu určitým způsobem souvisí. Výstavba těchto objektů byla rozdělená

do etap, které na sebe chronologicky navazovali. 

Táto diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, která řešila geodetické 

práce při výstavbě speciálních objektů akvaparku – „Letních šatní“ a „Víceúčelového 

bazénu“. Diplomová práce se zaobírá jednotlivými geodetickými prácemi při výstavbě

objektů restaurace, technicko-provozní budovy, garáže pro sněžné vozidlo, trafostanice 

a při úpravě zpevněných a nezpevněných ploch v okolí těchto staveb i v okolí hlavní

stavby akvaparku, údolní stanice sedačkové lanové dráhy a dojezdového areálu lyžařské

sjezdové dráhy.

Diplomová práce bude v konečné fáze celkovým shrnutím všech geodetických 

prací vykonaných od zahájení výstavby až po zaměření skutečného vyhotovení staveb.

2.1. Geodetické práce při výstavbě objektů: „Letné šatny“ a „Víceúčelový bazén“

 budování speciální geodetické vytyčovací sítě

 vytýčení výkopů

 vytýčení vnějších sten suterénu šatní a koordinačních bodů pro betónové 

základy a vnitřní hranu bazénu (příloha č. 5)

 vytýčení jímiek (otvorů) na základové desce

 vytýčení osy sloupů a středů otvorů pro vedení

 vytýčení vnitřní hrany bazénu (příloha č.6)

 kontrolní měření výšky přelivové hrany bazénu a vytýčení koordinačních bodů 

pro vnitřní hranu bazénu – ve vnitř bazénu
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2.2. Vyhotovení podkladů pro projektování objektů restaurace 

        a technicko-provozní budovy

V zájmovém území byl zaměřený podrobný polohopis a výškopis v oblasti 

budoucí restaurace a technicko-provozní budovy. Byl zaměřený taktéž pás výškopisu 

podél trasy budoucí sedačkové lanovky v oblasti, kde je výraznější šikmý sklon terénu v 

směre kolmém na trasu budoucí sedačkové lanovky. Podél trasy budoucí sedačkové

lanovky, okrem lomů terénu v dané trase byli zaměřené též vodné prameně v jej okolí.

Vytýčení a zaměření přímé trasy pro plánovanou sedačkovou lanovou dráhu 

není předmětem diplomové práce. No v etapě vyhotovování podkladů pro projektování

objektů se v předstihu vyhotovili současně též podklady pro sedačkovou lanovou dráhu 

a proto i ve výpočtech se už s tímhle faktem uvažuje .

2.2.1. Technické údaje

Souřadnicový systém:  S-JTSK - s redukci do roviny Křovákovho zobrazení

- bez redukce do roviny Křovákovho zobrazení

   (v rovině místní průměrné nadmořské výšky)

Výškový systém: Baltský po vyrovnaní (místně PBPP)

Souřadnicový systém S-JTSK bez redukce do roviny Křovákovho zobrazení 

Měřené vzdálenosti  při výpočte nebyli  redukované  do  zobrazovací roviny

S-JTSK, přičemž souřadnice pevných bodů PPBP jsou v rovině S-JTSK. Při výpočte 

jsme použili  jako  stanovisky PPBP  č. 804,  806  se souřadnicemi redukovanými do 

S-JTSK. Vodorovná vzdálenost 804 a 806 v zobrazovací rovině S-JTSK je 334,05m. 

Takový způsob zapříčinil odchylku v poloze vypočítaných podrobných bodů maximálně

0,33405km x 18,5 cm/km = max. 6,2 cm v směre 804-806, co je pro etapu měření  

polohopisných a výškopisných podkladů pro projekt postačující. 
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2.2.2. Údaje o zaměření a grafickém zpracování 

Připojení na PPBP

Podrobné měření bylo připojeno na body PPBP č. 803,804,806,807. Nové body 

č.5002 až 5004 byli stabilizované plastovými znaky. Byli určené rajóny z bodu 806. 

Kdežto jde o záměry (nad 1000m) několikrát delší jako orientační záměra, nejsou 

použité do následního měření jako stanoviska, ale jen jako body pro kontrolní orientace 

z bodů dále popsaného polygonového pořadu. Výšky těchto bodů byli opravené o 

zakřivení Země a refrakci. Tyto body (5002 až 5004) byli využité pro pozdější měření

po určení jejich polohy metodou GPS a porovnaní s těmto jejich určením z PBPP.

Ze stanoviska 806 bol rajónem polohově určený též bod 27 1002 0002 (resp. 27 

1001 0002). S ohledem na poměr délky jeho určovací záměry k délce orientační záměry 

je jeho poloha kontrolovaná polygonovým pořadem oboustranně připojeným na body 

804 a 806 oboustranně orientovaným (orientace 807,803).

Výška bodu č.2 byla určená polygonovým pořadem, přičemž převýšení mezi 

body 2700000806 a 2710020002 bylo měřené trigonometricky dvakrát - tam a zpět

v krátkém časovém rozpětí za takměř stejných okamžitých povětrnostních podmínek -

(příloha č. 1). Pro výpočet výšek byl použitý průměr těchto měření.

Podrobné měření

Když redukce délek do zobrazovací roviny S-JTSK je -18cm/km pro průměrní

výšku v trase lanovky 880m, je celé měření výpočtově zpracované ve dvou variantách. 

V prvé se skreslením délek při zobrazení do roviny Křovákovho zobrazení (pro práce 

navazující na následné informační systémy) a v druhé bez redukce délek a teda polohy 

do zobrazovací roviny S-JTSK (speciální stavebná geodetická síť).

.

Do následujícího zpracování pro stavebné účely jsou použité souřadnice bodů

vypočítané bez redukce číslované jako: 27 1002 xxxx, a to z důvodu praktické

použitelnosti pro účel měření.
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Přesnost měření

Měření a výpočet souřadnic bodů měřické sítě určených polygonovým pořadem 

anebo rajóny a též následující měření podrobných bodů bylo vykonané v 3. třídě

přesnosti měření podle kritérií stanovených v Instrukci na práce v polohových bodových 

polích č. 984 121 I/93 a v STN č.01 3410 Mapy velkých měřítek.

Výšková měření trigonometrickou metodou taktéž po kontrole výškovým 

polygonovým pořadem a zavedení korekcí spĺňají požadované kritéria přesnosti.

2.3.   Vytýčení vnějšího okraje základů pro výkop

2.3.1. Účel

Vyhotovení podkladů pro dodavatele stavby při výstavbě objektů restaurace 

a technicko-provozní budovy.

2.3.2. Údaje o vytýčení

Vytýčení bodů č.1 až 14 bylo vykonané dne 06.09.2008 z rajónu 5001 (kovová 

rourka). Následující den byli z hřebíku při šachtě (č. bodu 1001-5013) vytýčené body 

č.9 až 14, které byli zničené. Opětovně byli vytýčené body č.1 až 8 se skupinovým 

číslem 27 1000. Všechny body vytýčené v teréne byli stabilizované dřeveným kolíkem.

Bod č. 1001-5013 (hřebík při šachtě) byl geodeticky vybudován a určen rajónem 

v rámci zakázky č. 30216621-060/2008 (podklady pro projektování sedačkové lanovky 

a přilehlých objektů).

                                              Obr. 8  Pripojenie na PPBP (bez mierky)
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V blízkosti budoucí restaurace (cca 1,40m od okraje základu) přechází podzemní

elektrické vedení. Aby nedošlo při následných výkopových pracích k jeho poškození

byla vytýčená trasa tohohle vedení v úseku od bodu 27 0014 0020 až po bod 27 0014 

0023. (příloha č.7)

Označené body 27 1000 0001 - 27 1000 0014 jsou umístněné na vnějším okraji  

základů  restaurace a technicko-provozní budovy (bez zateplení) - viď obr. 13. 

Výpočtový protokol obsahuje (příloha č. 2)

 polární metody

 polární vytyčovací prvky

 kontrolní oměrné – měřené po vytýčení

 seznam souřadnic

Body č.1 až 14 jsou umístněné interaktivně počítačově graficky podle         

požadavek objednávatele a projektanta stavby.

Výpočet je převedený při k=0.9998390.

Poznámka : k-koeficient zkreslení délek do zobrazovací roviny S-JTSK.

Obr. 9  Polární metody
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Obr. 10    Polární vytyčovací prvky

Obr. 11    Kontrolní oměrné míry – měřené po vytýčení

Obr. 12    Seznam souřadnic
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Obr. 13  Vytyčovací náčrt
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2.4.   Skutečné vyhotovení stavby

2.4.1. Údaje o zaměření a grafickém zpracovaní

Připojení na PPBP

Podrobné měření bylo připojené na body PPBP 803, 804, 806. Použité byli též

pevné body se ZPMZ 29 (pro katastrální území Oravice) a to 27 0029 5001 (plast), 27 

0029 5002 (plast), 27 0029 5019 (v ZPMZ 29 stabilizovaný jako kovová rourka, teras

zabetonovaný roxor). Při měření a výpočte byla použitá stabilizovaná vytyčovací síť 

bodů (27 0150 5001 – 27 0150 5037, která byla použitá při přesném vytýčení osy trasy 

Sedačkové lanovky 4-CLD Oravice a též při přesném vytýčení patek této lanovky.

Výpočet pomocné měřické sítě a podrobných bodů je vykonaný v Zázname 

podrobného měření změn (ZPMZ) č. 42 (geometrický plán č. 30216621-183). 

Podrobné měření

V zájmovém území byli po realizaci zaměřené a zobrazené jednotlivé stavebné 

objekty: patky jednotlivých podpěr, údolní a vrcholová stanice sedačkové lanové dráhy, 

budova restaurace, technicko-provozní budova, garáž pro sněžné vozidlo, trafostanice. 

V polohopisném a výškopisném pláne je černou barvou znázorněný platný stav 

registra C katastru nemovitostí. Červenou barvou je znázorněný nový stav pro registr C 

z geometrického plánu 30216621-183/2008 (ZPMZ 42). 

V polohopisném a výškopisném pláne (účelové mapě) jsou zobrazeny jen čísla 

podrobných bodů. Nadmořské výšky vybraných podrobných bodů (vrchné rohy patek) 

jsou uvedené v sezname souřadnic.
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Obr. 14   Polohopisný a výškopisný plán skutečného vyhotovení staveb
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Přesnost měření

Měření bodů měřické sítě určených polygonovým pořadem, anebo rajóny a též

následující měření podrobných bodů bylo vykonané v 3. třídě přesnosti měření podle

kritérií stanovených v instrukci na práce v polohových bodových polích č. 984 121/93. 

Výškové měření trigonometrickou metodou taktéž splňuje požadované kritéria na 

přesnost.

2.4.2.  Výpočet bodů pomocné měřické sítě a podrobných bodů

Měřické údaje jsou převzaté z měřičské dokumentace celého procesu přípravy 

výstavby lanové dráhy, realizace výstavby a kontrolních měření během výstavby a po 

ukončení jednotlivých častí komplexu staveb. Pro měřičské účely byla obetonovanými

roxory trvale stabilizovaná speciální měřičská a vytyčovací síť a geodeticky určená 

místně v 1. třídě přesnosti a v S-JTSK v 3. třídě přesnosti.

Speciální měřičská a vytyčovací síť byla měřená kombinaci postupů:

rajónováním, polygonovými pořady s trojpodstavcovou soupravou a GPS (příloha č. 3).

Optimalizovanými výpočtovými postupy byla dosáhnutá požadovaná přesnost

pro stavební a technologické účely i pro účel geometrického plánu.

 body č. 27 0042 121 až 27 0042 127 měřené na vnitřních konstrukcích 

vrcholové stanice sedačkové lanovky před dokončením jej montáže jsou

z následujícího použití vyloučené.

 bod č. 27 0042 438 je určený konstrukčními oměrnými mírami,

 body č. 27 0042 487 až 27 0042 515 až 27 0042 521 jsou určené interaktivně

počítačově graficky podle konkrétních potřeb pro dořešení obvodu staveb.

Výpočtový protokol obsahuje: 

 polární metody

 polygonový pořad

 průsečíky přímek

 kontrolní oměrné – analýza kontrolního měření podrobných bodů

 kontrolní oměrné míry

 seznam souřadnic
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2.5.  Vytýčení lomových bodů budoucích zpevněných  ploch v areálu    

        Meanderparku

2.5.1. Vytýčení v terénu

Vytýčení bylo vykonané dne 19.09.2008 z hřebu při šachtě (č. bodu 42-5035) a 

rajónu ( č. bodu 1000-5001) - viď výpočtový protokol.

Vytýčené body č.1 až 35,38,39,41 (se skupinovým číslem 27 1000) byli 

umístněné interaktivně graficky do grafického souboru zaslaného projektantem dne

18.09.2008.

Body č. 36 a 40 neboli pro překážky v terénu vytýčené. Bod č.37 bol vytýčený 

pomocí vypočítaných oměrných mír na rohy budovy (garáž pro sněžné vozidlo), viď 

vytyčovací náčrt a výpočtový protokol (příloha č. 4).

2.5.2. Popis postupu vytyčovacích prací

Hranice byla vytýčená polární metodou z bodů PBPP a pomocných měřičských 

bodů tak, jako je to znázorněné ve vytyčovacím náčrte. (příloha č. 9)

Vytýčené lomové body byli v přírodě označené:

 hřebíky ( body č. 17, 18, 23, 25),

 barvou na dlažbě ( body č. 2, 16, 19, 21, 22, 24),

 barvou na obrubníku ( bod č. 15),

 dřevěným kolíkem ( body č. 1,  3,  4 až 14,  20,  26 až 31,  33,  34,  35,  37,  38 

39, 40).
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ZÁVĚR

Podrobné zhodnocení výsledků geodetických prací, jejich obsahu, rozsahu, 

předepsané a dosáhnuté přesnosti bylo vykonané v bakalářské práci vyhotovené před 

touto diplomovou práci .

Diplomová práce má jiný cíl jako bakalářská práce, a to najme podrobněji uvést

a okomentovat teorii geodetických prací ve výstavbě pozemních objektů menšího 

rozsahu a poukázat na jejich různé souvislosti. Zároveň to řeší v souvislosti s prácemi 

na konkrétních obslužných objektech športově-rekreačního vodného a lyžařského areálu 

v západní části Západních Tater v horské lokalitě Oravice, v okrese Tvrdošín v 

Slovenské republice.

Cílem bylo popsat též problémy při přípravě, organizaci, vykonávaní a 

dokumentovaní geodetických prací, a možnosti jejich řešení a odstranění.

Výsledkem práce popři zaobíraní se teorií s vazbou na jej praktické použití je též

pohled na odborné geodetické a koordinační stavebně-realizační souvislosti 

geodetických prací a jejich výsledků s celým procesem realizace staveb.

Ze všech skutečností uvedených v této diplomové práci okrem jiného 

jednoznačně vyplývají důležité zásady úspěšnosti geodeta ve výstavbě:

 použití přiměřených technologií požadovanému výsledku, ( zodpovídající

přesnost a  tým též hospodárnost),

 vždy vykonání důkladné kontroly každého jednotlivého geodetického měření, 

anebo vytýčení,

 podrobná dokumentace obsahu a výsledků geodetických prací,

 neustála součinnost se všemi zainteresovanými subjekty projekčního i 

stavebního  procesu.



  Bc. Jana Konšťáková:   Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů                          

                       areálu akvaparku a sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

2009      Strana: 46

SEZNAM   POUŽITÉ   LITERATURY

[1] SCHENK, J.: Geodézie, Skripta VŠB – TU Ostrava, 2005

[2] HUML, M., MICHAL, J.: Mapování 10, Skripta ČVUT Praha, 2002

[3] Novák, Z., Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, Skripta ČVUT Praha, 2001

[4] KUBEČKA, E.: Geodézie a důlní měřictví, Skripta VŠB – TU Ostrava, 1992

[5] Zákon Slovenskej národnej rady č.215/1995 Zb. o geodézii a kartografii

[6] Zákon Slovenskej národnej rady č.216/1995 Zb. o autorizovaných geodetoch a 

        kartografoch

[7] Komora geodetov a kartografov: Činnosť a úlohy autorizovaných geodetov  

a kartografov, Sborník přednášek, 2003

[8] STANĚK, V., HOSTINOVÁ, G.: Geodézia v stavebníctve, Bratislava 1999

[9]  STN 013411 Mapy veľkých mierok (Kreslení a značky), 1991

[10]  STN 013410 Mapy veľkých mierok (Základní a účelové mapy), jún 1991

[11]  Krumphanzl, V., Michalčák, O.: Inženýrská geodézie II., Praha 1975

[12]  Manuály k přístrojům od fy. Sokkia a Zeiss



  Bc. Jana Konšťáková:   Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů                          

                       areálu akvaparku a sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

2009      Strana: 47

SEZNAM   OBRÁZKŮ

Obr. 1 Postupy přímého vytýčení objektu ze ZVS

Obr. 2 Lokalizace místa dotknuté lokality na území Slovenska

Obr. 3 Lokalizace místa dotknuté lokality vůči státní hranici s Polskem

Obr. 4 Totální stanice Sokkia SET4C

Obr. 5  Nivelační přístroj ZEISS typu Ni 007

Obr. 6  Stabilizace geodetických bodů č. 5005, 5007, 5011

Obr. 7  Přehledný náčrt bodového pole

Obr. 8 Připojení na PPBP (bez měřítka)

Obr. 9  Polární metody

Obr. 10  Polární vytyčovací prvky

Obr. 11  Kontrolní oměrné míry – měřené po vytýčení

Obr. 12  Seznam souřadnic

Obr. 13  Vytyčovaní náčrt – vytýčení vnějšího okraje základů pro výkop

Obr. 14 Vytyčovaní náčrt – Polohopisný a výškopisný plán skutečného 

vyhotovení staveb



  Bc. Jana Konšťáková:   Geodetické práce při stavební realizaci obslužných objektů                          

                       areálu akvaparku a sedačkové lanové dráhy MEANDER Oravice

2009      Strana: 48

SEZNAM   PŘÍLOH

Příloha č. 1 Výpočtový protokol 

Příloha č. 2 Výpočtový protokol

Příloha č. 3 Výpočtový protokol

Příloha č. 4 Výpočtový protokol

Příloha č. 5 Vytyčovací náčrt – Vytýčení výkopů pro „Víceúčelový bazén“  a „Letné 

šatně“

Příloha č. 6 Vytyčovací náčrt – Vytýčení vnitřní hrany bazénu

Příloha č. 7 Vytyčovací náčrt – Podklady pro projektování restaurace a technicko-

provozní budovy (celková situace)

Příloha č. 8 Vytyčovací náčrt – Polohopisní a výškopisní plán (objekt restaurace)

Příloha č. 9 Vytyčovací náčrt – Vytýčení lomových bodů budoucích zpevněných 

ploch před budovou MEANDERPARKU


