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1 ÚVOD

Celospolečenský význam mostních objektů se odráží ve spolehlivé dopravě a tím 

se mostní stavitelství řadí na přední místo v oblasti stavebnictví. Spolehlivá funkce 

dopravních tras a mezinárodních koridorů významně závisí na kvalitě mostních objektů, 

které se staly v průběhu posledních let limitujícím článkem v silniční i železniční dopravě.

Zvláštní místo zaujímají rychlostní silnice a tím i mostní objekty. Při výstavbě 

nových progresivních konstrukcí mostů, třeba z hlediska bezpečnosti a funkční 

spolehlivosti mostů kontrolovat geometrické parametry, a v případě potřeby včas 

realizovat nápravná opatření.

Inženýrská geodézie je obor geodézie, který se soustředí na využití geodetických

metod a technologií ve stavebnictví. Jedním z hlavních úkolů inženýrské geodézie je 

geodetické zajištění staveb. To zahrnuje účast geodetických odborníků již v raném stádiu 

projektové části, dále pak při samotném vytyčení stavby, až po její dokumentaci 

skutečného provedení.

Má diplomová práce je zaměřena na geodetické práce při výstavbě mostního 

objektu 201-00 Most na silničním připojení nad silnicí I/59 a tratí DSR v km 0,806, který

je součástí úseku rychlostní komunikace R3-Trstená-obchvat.

Na začátku uvádím  klasifikace mostních objektů a jejich prostorové uspořádání, 

protože při řešení konkrétních problémů na stavbě je nutné mít znalosti nejen z geodézie 

ale i ze statiky, geotechniky a stavebních technologií.

Dále je pozornost zaměřena na geodetickou účast ve výstavbě mostních objektů a 

legislativě geodetických a kartografických prací ve stavebním procesu, které by měl geodet 

znát a při výkonu své činnosti i dodržovat. V dalších několika kapitolách jsou popsány 

jednotlivé fáze vytyčovacích prací  a jejich přesnosti. 

Další část práce popisuje úsek výstavby R3-Trstená-obchvat a podrobněji popisuje 

konkrétní stavební objekt 201-00, jeho technologii výstavby a technické údaje. Konkrétní

geodetické práce na objektu 201-00 uvádím v páté a šesté kapitole. Sedmá kapitola 

charakterizuje  použité měřické a programové vybavení.
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2 GEODÉZIE V MOSTNÍM STAVITELSTVÍ

Za poslední roky nastaly v oblasti výstavby mostních objektů velké změny. Souvisí 

to s technickým rozvojem, se zaváděním progresivních metod výstavby mostních objektů, 

které kladou nové požadavky na rozsah a kvalitu geodetických prací při výstavbě mostních 

objektů.

Na začátku si uvedeme několik základních pojmů z oboru mostního stavitelství, 

prostorové uspořádání mostů a technologie jejich výstavby.

2.1 Klasifikace mostů 

Mostní objekt (most) nahrazuje zemní těleso komunikace na místě, kde je třeba 

překonat přírodní anebo umělou překážkou. Most je vytvořen spodní stavbou a jednou 

anebo vícerých nosních konstrukcí.

Mosty se dělí z různých hledisek [10 ]:

o podle použití,

o podle překonávání překážky,

o podle počtu mostních otvorů,

o podle počtu podlaží,

o podle polohy mostovky,

o podle průběhu trasy,

o podle plánovaného času použití,

o podle statistické funkce mostní konstrukce,

o podle hmotné podstaty hlavní nosné konstrukce a její členitosti na:

 železobetonové,

 ocelové,

 kombinované,
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o podle použité technologie výstavby na:

 předpjaté stavební konstrukce,

 monolity,

 mosty postavené letmou betonáží,

 letmá montáž,

 výsuvné mostní konstrukce a zavěšené mosty .

Další podrobnosti uvádí ČSN 73 6209 [11].

Mosty železobetonové deskové jsou vhodné pro malé rozpjetí, kde maximální 

délka je 20 až 30 m. Trámové, rámové a obloukové mosty se železobetonu se budovaly

především v první polovině 20. století a byly určeny pro malé a střední rozpětí do 150 m.  

V současnosti převládají mosty z prefabrikovaného betonu: prefabrikované v délkách 10 až 

55 m, letmo betonované 50 až 120 m, montované se segmentů 30 až 120 m, mosty 

zavěšené 100 až 300 m a víc. Délka mostního objektu není omezená. Šířkové uspořádání je 

podle typu komunikace od nejmenších šířek až po 30 m pro dálniční most. Výška mostu je 

omezená jenom při mostech na podpěrném lešení do 10 až 15 m.

2.2 Prostorové uspořádání mostů a technologie jejich výstavby

Uspořádání mostů v příčném směru závisí na prostorové úpravě komunikace, tj. 

silnice, dálnice, dráhy a musí splnit příslušné požadavky technických norem a předpisů.

Růstem rychlosti a velkosti vozidel  se upravují šířky komunikací, a tím i řezy mostu. 

Zásady šířkového uspořádání mostů určuje ČSN 73 6201 Projektování a prostorové 

uspořádání mostních objektů[12]. V podélném směru je osa mostu přímá anebo oblouková, 

což plyne z vedení trasy komunikace.

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

mostní stavitelství velký pokrok. Umožnil stavět mosty štíhlejší, s větším rozpětím a 

hospodárněji na rozdíl od kamenných mostů anebo mostů z prostého betonu.
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2.2.1 Konstrukce mostů

Z konstrukčního hlediska most se skládá ze spodní a vrchní stavby [12].

Spodní stavba je složena z mostních podpěr a opor, které sou vybudované na  

základech. Nachází  se pod vodorovnou částí mostu.

Základy: pro jejich způsob zakládání jsou rozhodující geologické vlastnosti 

staveniště, hloubka nosných vrstev, statický systém mostu a hydrotechnické poměry. 

Známe plošné základy a hloubkové.

- Plošné základy :přenášejí tlaky na podloží. Navrhují se tehdy, když základovou spáru lze 

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

v nezapažených stavebních jámách, anebo které jsou chráněné štětovnicovou stěnou.

- Hloubkové základy přenášejí tlak prostřednictvím pilot, podzemních stěn, studní, a pod. 

Když v základové spáře není únosné podloží, pak se  volí zakládání základů na 

pilotových roštech z vrtaných pilot.

Piloty: jejich výhoda je, že se  při práci zjistí geologický profil v každém vrtu, což 

je velmi důležité. Nejčastěji jsou používány prefabrikované (30x30 cm,35x35x cm), vrtané 

(až do průměru 135 cm), ostatní (nejčastěji do průměru 110 cm, jako ochrana stěn vrtu se 

používá pažnice).

Opora: je to krajní podpěra, která též zachytává tlaky zeminy a uzavírá mostní 

otvor proti zemnímu tělesu.

Nadzáklady: jsou části spodní stavby, hlavně pilířu mostu. Jejich statická 

funkčnost se spojuje se vhodným architektonickým řešením.

Vrchní stavba: tvoří ji nosná konstrukce, svršek mostu , vozovka, chodníky, římsy 

a zábradlí. 

Nosná konstrukce mostu: přenáší účinky náhodného zatížení z mostního svršku na 

spodní stavbu. Její hlavní části jsou hlavní nosná konstrukce, mostovka a ložiska. Část  

nosné konstrukce nad podpěrou se při některých metodách výstavby nazývá zárodek 

(startovací úsek). Na zárodek se montáží  anebo betonáží, systematicky na obě strany, 

připájejí díly (segmenty) hlavní nosné konstrukce.  Nosná konstrukce se ukládá na mostní
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podpěry prostřednictví ložisek. Dělí se podle použitého materiálu na dřevěnou, cihlovou, 

kamennou, železobetonovou anebo z předpjatého betonu, ocelově-betonovou a ocelovou.

Mostovka: slouží na uložení mostního svršku a přenáší zatížení na nosnou 

konstrukci. Rozeznáváme horní, dolní, mezilehlou a zapuštěnou mostovku.

Mostní svršek: je část mostu uložena přímo anebo nepřímo na nosné konstrukci, 

která je tvořená vozovkou, ochrannou izolací, izolací, zpevněním( chodníkovým, 

cyklistickým, krajnicovým), římsou, dopravním ostrůvkem, odrazným proužkem, 

odvodňovacím proužkem, dělícím pásmem , apod..

Mostní závěr: ukončuje nosní konstrukci a překrývá  dilatační spáry v mostní 

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

konstrukce. 

Ložisko: je součástí nosné konstrukce mostu. Sceluje nosnou konstrukci se spodní 

stavbou. Jeho úkolem je přenést svislé a vodorovné podpěrné tlaky  do spodní stavby a tím 

umožnit pootočení, popřípadě posun nosné konstrukce ve vícerých směrech, které jsou 

způsobené zatížením a jinými vlivy, jako jsou změna teploty, pokles a naklonění podpěr.

Současná praxe výstavby mostů a její perspektiva předpokládá budování 

betonových mostů z předpjatých monolitických a montovaných konstrukcí realizovaných 

technologiemi letmé betonáže, betonáže s posuvným bedněním anebo vysouváním 

nosných konstrukcí.

2.2.2 Technologie  při výstavbě mostů

Při výstavbě mostů se používají kvalitní materiály, aby se zajistila jejich spolehlivá 

nosní funkce a trvanlivost. 

Betonové mosty  – beton se stal nejrozšířenějším stavebním materiálem minulého 

století a zůstane klíčovým stavebním materiálem i v tomto století. Revoluce v betonovém 

stavitelství přinesla předpjatý beton, který představuje aktivní přístup k navrhování 

konstrukcí, změnu v myšlení i v provádění. Nejúspěšnější aplikace předpjatého betonu 

založené na jednotě architektonického a konstrukčního řešení vycházejí z aktivního 

působení předpětí při současném pochopení vlastností betonu i chování konstrukcí a 

konstrukčních detailů v mezním stavu. Beton musí být pevný, hustý, mrazuvzdorný, 
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odolný před chemickými látkami, jako je sůl, a trvanlivý.Využívání vysoce kvalitních

materiálů se vyžaduje  i z hlediska hospodárného.   

Výztuž železobetonových konstrukcí - na výztuž železobetonu se používá tzv. 

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

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

Předpínací výztuž - aby se ocel hospodárněji využila a aby se zajistila 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 lana.

Předpínací zařízení - na předpínání se používají jen spolehlivá a přesná zařízení, 

které je třeba vybrat tak, aby se při napínání dala měřit předpínací síla, plynule a 

rovnoměrně měnit a udržovat. 

Podpěrné konstrukce: podpěrným konstrukcím musí být věnována dostatečně 

velká pozornost. Nosné bárky nahradili složité stojky z trubek. Pilíře z materiálu bárka jsou 

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

třístěnné pilíře a věže různých výšek. Vyšší produktivita práce, snížení pracnosti a 

zmechanizovaní mnoha pracovních operací umožňuje používání ocelových konstrukcí 

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

uspořádáním lze vytvářet nejrozmanitější tvary podpěrné konstrukce, [12].

2.3 Kontrola kvality mostů

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

mostu, se před zahájením 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 

betonářské oceli a předpínací výztuže. Prověřují se i ostatní látky, jako lepidla, tmely, 

kotevní materiál a pod. Mostní stavby lze předat do užívání pouze na základě používacího 

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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2.4 Geodetická účast ve výstavbě mostních objektů 

Významné místo při výstavbě mostních objektů zaujímají geodetické činnosti. 

Začínají projektovou přípravou, zásadně ovlivňující úspěšnou realizaci a trvají často ještě 

několik let po ukončení výstavby mostu.

Ve stavebnictví se uplatňují komplexní prostředky a metody inženýrské geodezie. 

Vytvoření stavby se dělí na fázi přípravy, projektování, realizaci a používání a u všech fází 

musí být geodet. Ten se účastní  přímo výstavby a může ji ovlivňovat. Výsledky jejich 

činnosti jsou využívány a prověřovány vlastní stavební výrobou. Každá vada či chyba se 

ihned projeví a může mít za následek značné ekonomické ztráty. Při řešení konkrétních 

problému je nutné mít znalosti nejen z geodézie ale i ze statiky, geotechniky a nebo 

stavebních technologií.

Plánování a příprava: 

- speciální práce při průzkumu,

- speciální práce při výběru lokality, 

- vyhotovení dokumentace jako podkladu pro projekt.

Projektování: 

- projekt vytyčovací sítě, 

- projekt vytyčení objektu, 

- vytyčovací výkresy, 

- projekt kontrolních měření, 

- vyhotovení geometrických plánů jako podkladu pro 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.
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2.4.1 Geodézie při přípravě a projektování staveb

Stupně projektu [1]: 1) studie,

    2) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),

    3) dokumentace pro stavební povolení (DSP),

    4) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),

    5) realizační dokumentace stavby (RDS),

  6) dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS).

Studie

Obsahuje navržení umístění stavby v zájmovém území a definice základních 

parametrů stavby a vazby na její okolí. Geodet zajišťuje podklady - ZM (RZM) 1:10 000 a 

technické mapy měst.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Základní podklad pro územní řízení, kde se projednává vliv stavby na životné 

prostředí, přesné parametry stavby a prostorové umístění, objektová skladba a průzkumné 

činnosti. Geodet zajišťuje kvalitní mapový podklad 1:500,1:1000,1:2000 ze kterého

zpracuje digitální model terénu. Dále provádí průzkum inženýrských sítí a zaměřuje 

zájmové území a zpracovává majetkoprávní elaborát - pozemky dotčené stavbou.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Úkolem je rozpracovat projekt, který byl DÚR prostorově stabilizován, do 

podrobností, aby mohly příslušné stavební úřady vydat stavební povolení. Geodet  v terénu 

pouze provádí reambulaci zaměření a průzkum inženýrských sítí a v kanceláři zpracovává 

projekt bodů vytyčovací sítě a podílí se na tvorbě základních vytyčovacích výkresů. V

případě inženýrských sítí se vytvářejí geometrické plány pro zřízení věcných břemen.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Geodet předkládá podrobný projekt vytyčovací sítě stavby včetně mikrosítí pro 

mosty a tunely, dále zpracovává vytyčovací výkresy obvodu stavby a hlavních bodů všech 

staveb objektu. Dokumentace obsahuje : výpočet bodů ZPBP (PPBP) a VBP, které budou 



Bc. Tomáš Turčina: Geodetické práce při výstavbě mostu R3-Trstená-obchvat

2010                                                                                                                                      9

během stavby zničeny. Projektant zde musí zahrnout nároky na materiál (stabilizace bodů) 

a finanční ocenění prací. 

Majetkoprávní dokumentace - obsahují pozemky, dotčené projektem a jeho 

následnou realizací. Je to podklad pro jednání o výkupu pozemků, pro jednání státní 

správy, která se k projektu musí vyjádřit. Zpracovává se jako součást projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Geodetická část obsahuje podrobnou vytyčovací dokumentaci a projekty sledování 

posunu a poklesů. U jednoduchých investičních záměrů může být zpracovaná tzv. 

jednostupňová projektová dokumentace.

2.4.2 Geodetické práce v průběhu výstavby

Geodetické práce v průběhu výstavby:

- zemní práce, 

- spodní stavba , vrchní stavba , 

- dokončovací práce.

Jedná se o vytyčování, ověřovací a kontrolní měření, popř. měření posunů či 

přetvoření.

Vytyčování pozůstává:  vytyčení  prostorové polohy objektu a podrobné vytyčení.

Vytyčení prostorové polohy objektu:

- zajišťuje geodet investora,

- správné polohové a výškové umístění objektu vůči primárnímu systému stavby v 

souladu s projektem (charakteristické body půdorysu, hlavní výškové body), řídí se 

technickými normami,

-  je vyhotoven protokol, který se zakládá do stavebního deníku

Podrobné vytyčení

- zajišťuje zhotovitel,

- metoda je závislá na stavební technologii a dalších parametrech, dělá se dočasná 
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stabilizace a úkony se často opakují,

- půdorys a výškové vytyčení geometrických prvků základové konstrukce,

   - vytyčení prvků půdorysné osnovy objektu na dokončené základové konstrukci,

   - vytyčení prvků půdorysné osnovy ve vyšších podlažích,

   - vytyčení výškové osnovy a konstrukčních výšek jednotlivých podlaží objektu.

Ověřovací a kontrolní měření zjišťují míru souladu dohotovených staveb, 

konstrukcí s projektem a zjištění překročení povolených tolerancí. Patří sem kontrola 

průběhu výstavby, vytyčení, periodická kontrola stability měřických bodů, vstupní kontrola 

přesnosti a přejímací kontrola přesnosti.

Ověřovací měření

- zjištění míry souladu s projektem, překročení odchylek, prokázání dodržení tolerancí, 

výpověď o geometrické kvalitě,

- měření musí být  přesné , plánovité , ekonomické , zdokumentované,

- charakteristikou přesnosti je mezní odchylka xxmet 2,0 ,                                    (1)

kde x je tolerance kontrolního parametru,

- kde nebyla předepsaná tolerance platí: metmet tx   ,                                                 (2)

kde t  je součinitel konfidence,

- kontrolují se hlavní rozměry, tvar, poloha stávajících objektů, u konstrukcí pak 

vodorovné a svislé vzdálenosti, úhly, přímost, rovnoběžnost …

Kontrolní měřeni - v návaznosti na sekundární systém je:

- relativní (poloha mezi prvky navzájem),

- absolutní (k prostorové vztažné soustavě).

2.4.3 Geodet jako přímý účastník výstavby

Geodet  se přímo účastní výstavby a může ji ovlivňovat.

Geodet  investora :

- zřizuje vytyčovací síť (stabilizace + kontrola), značí průběh podzemního vedení, vytyčuje   

  obvod stanoviště a prostorovou polohu stavebních objektů,
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- provádí kontrolní měření v určitém rozsahu a měření poklesů a posunů,

- přebírá geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby od zhotovitelů.

Geodet  zhotovitele :

- přebírá obvod stanoviště, vytyčovací síť a zajištění pro celou výstavbu, a   vytýčení 

prostorové polohy objektu s následným podrobným vytyčením,

- provádí kontrolní měřeni terénu : ověření skutečnosti s mapovým podkladem , případné 

zaměření,

- ověřuje měření v průběhu výstavby.

Geodet  projektanta :

- posuzuje existující mapové poklady pro projektování , případně je doplňuje,

- navrhuje vytyčovací síť a její stabilizaci, zpracovává vytyčovací výkresy a projekty měření

posunů a poklesů,

- vede koordinační výkresy výstavby při dokončení a kolaudaci ,

- nutné vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení (zaměření konstrukce a 

nově položených inženýrských sítí těsně před zasypáním),

- dokumentace skutečného provedení stavby je nutná při kolaudaci, jinak stavba nemůže být 

zkolaudována,

- vyhotovení GP po dokončení stavby pro zápis stavby do KN.

2.5 Předpisy a normativy pro investiční výstavbu

          Geodet v investiční výstavbě je vázán zákony, předpisy a technickými normami.

Právní předpis primární (zákonný):

- Zákon NR SR o geodezii a kartografii č. 215/1995 Zz stanovuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob, jakož i orgánů státní správy při provádění geodetických 

a kartografických činností (§ 6, písmeno g), h) ai), § 12). 
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Právní předpisy sekundární (podzákonné):

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

kartografii č. 178/1996, která stanoví závazné kvalitativní podmínky pro provádění 

vybraných g. a k. činností. 

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

změny č.. 533/2001 Zz .

Technické předpisy - státní normy ČSN:

-   ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. 

-   ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. 

-   ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb. 

-   ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii. 

-   ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení. 

-   ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů. 

-   ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

Základní ustanovení :

- ČSN 73 0275 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrolní měření 

liniových stavebních objektů. 

- ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 

- ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Přesnost 

geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení. 

- ČSN ISO 4463-1 Metody měření ve stavebnictví. Vytyčování a měření. Část 1: 

Plánování, organizace, postupy a přejímací podmínky. 

- ČSN ISO 4463-2 Metody měření ve stavebnictví. Vytyčování a měření. Část 2: Měřické 

značky. - ČSN ISO 4463-3 Metody měření ve stavebnictví. Vytyčování a měření. Část 3: 

Seznam geodetických činností. 

- ČSN 73 2611 Odchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí. 
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Neprávní - interní předpisy: 

- Metodický návod na kontrolní měření geometrických parametrů dálnic a silnic 984 391 

MN-3/85. 

- Metodický návod pro zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

staveb 984 396 MN-1/85. 

- Předpis pro základní mapu dálnice, Federálního ministerstva dopravy č.. M 20/11 z roku 

1978.   
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3 VYTYČOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Podkladem realizace projektovaného mostního objektu je vytyčení. Vytyčením 

rozumíme souhrn úkony, kterými se v terénu vyznačí vytyčovacími značkami geodetické 

prvky (body, osa, roviny), které umožní výstavbu na místo určené stavebním projektem v 

předepsaném tvaru a rozměru, [4].

Údaje potřebné pro vytyčování objektu obsahuje vytyčovací výkres. Na tomhle 

výkresu jsou vyznačeny číselné hodnoty vytyčovacích prvků, resp. souřadnic vytyčování 

bodů vztahující se na vytyčovací síť, které umožňují jednoznačné vytyčení objektu 

v terénu.

3.1 Organizace vytyčovacích prací

Postupnost geodetické činnosti při vytyčování mostů můžeme rozdělit na:

1. vybudování vytyčovací sítě,

2. vytyčení prostorové polohy,

3. podrobné vytyčení.

Vytyčovací síť tvoří soustava pevných bodů, ze kterých se vytyčuje prostorová 

poloha objektu. Navrhuje se podle druhu, účelu a složitosti stavby, vyžadované přesnosti a 

terénních podmínek.

 Vytyčení prostorové polohy je vytyčení charakteristických bodů  ose mostu, které 

se stanoví projektem. Většinou  jsou to koncové body mostního objektu, středy podpěr, 

anebo body v ose rozdělující mostní objekt na úseky 100 až  500 m. Hlavní výškové se 

umísťují do maximální vzdálenosti 100 m od charakteristických bodů ose na začátku a 

konci mostu. 

Kritériá přesnosti polohy charakteristických bodů ose mostu jsou krajní příčné, 

délkové a výškové odchylky.  Jejich hodnoty jsou stejné jako odchylky na podrobné 

vytyčení liniového stavebního objektu, kterého součástí je mostní objekt. Odchylky 

vodorovných vzdáleností mezi charakteristickými body ose mostu nesmí překročit hodnoty 

krajních délkových odchylek podle ČSN 73 0422, [ 14]. 

Kritéria přesnosti určení výšek hlavních výškových bodů je krajní výšková chyba, 

daná hodnotou ± 6 mm. Odchylky ve výškách charakteristických bodů mostu nesmějí 

překročit hodnoty krajních výškových odchylek podle ČSN 73 0422, [14]. 
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Podrobné vytyčení: na začátku je nutno provést kontrolu projektu, a to z 

geodetického hlediska. Dále je potřebné ověřit body základní vytyčovací sítě. 

Kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů mostu jsou krajní podélné a příčné

odchylky vztáhnuté na charakteristické body ose mostu a krajní výškové odchylky

vztáhnuté na hlavní výškové body. Přesnost je dána pro zemní a betonářské práce a 

mostních svršek, (viz. Tab.). Hodnoty krajních odchylek určí pro každý most projektant. 

Můžou být různé, a to kvůli velikosti mostu, použitého materiálu, technologie výstavby a 

konstrukce mostu, [10]. 

3.2 Metody podrobného vytyčení

3.2.1 Vytyčování polární metodou [16]

Běžné vytýčení – postupným přibližováním a zaměřením vytýčeného bodu.

Přesné vytýčení – vytýčení se převádí na měření.

Postup:

· Přibližné vytýčení (~s xy = 50mm) – cracking.

· Přesné zaměření tohoto vytýčeného bodu.

· Z rozdílu mezi vytyčovanou hodnotou geometrické veličiny a hodnotou naměřenou se

vypočte  příčný (q) a podélný posun (d).

· Příčný a podélný posun se použije pro přesné vytýčení ortogonální met.

           (3)

  (4)

, d - vytyčovaný úhel a délka,

 m , d m - naměřený úhel a délka.
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Obr.3.1 Postup přesného vytýčení bodu A pomocí příčného a podélného posunu

Ao….. přibližně vytýčený bod,

A…… přesně vytýčený bod.

- Polární vytyčovací rameno (mechanická pomůcka)

Slouží pro polární vytýčení konečného bodu.

Postup:

· Přibližné vytýčení bodu v dosahu ramene (~ 0,5m).

· Přesné zaměření tohoto bodu.

· Výpočet vytyčovacích prvků pro polární vytyčovací rameno.

· Vytýčení definitivního bodu polárním vytyčovacím ramenem.

Polární vytyč. rameno je opatřeno úhloměrným kruhem.

Obr.3.2  Polární vytyčovací rameno

, d - vytyč. prvky bodu A,
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A - projektovaný bod,

A0 - přibližně vytýčený bod,

, p - vytyč. prvky polárního ramene,

d o, d - vzdálenost projektovaná a měřená.

3.2.2 Vytyčování průsečíkovým způsobem

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

trvale stabilizovány. 

Krátké vzdálenosti – paprsek realizován motouzem.

Dlouhé vzdálenosti – paprsek realizován teodolitem, laserem.

Vytyčování základů:

Obr.3.3 Vytýčení půdorysu stavby pomocí laviček

Vytýčení mostních pilířů:

Obr.3.4 Vytýčení mostních pilířů

O, O2 - body osy mostu,

P1, P2 - pilíře,

1,2,3,4,1´,2´,3´,4´  - stabilizovaná stanoviska na přímkách.
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3.2.3 Vytyčení z odsazených os

Obr.3.5 Vytýčení osy stavby z odsazených pomocných os

3.3 Kontrola vytyčovacích prací

Geometrické parametry stavebního objektu se kontrolují během výstavby, a to z 

hlediska kvality a dodržování projektu. Investor ve spolupráci s technickým dozorem a 

odpovědným geodetem dohlíží na kvalitu výstavby, na dodržování prostorového umístění 

objektu pře jejich zakrytím, kontroluje zaměření provedených terénních úprav a 

dokumentaci skutečná provedení objektu od zadavatele. Hlavní projektant ve spolupráci se 

odpovědným geodetem vykonává autorský dozor z hlediska dodržování projektu. Při 

rozsáhlejších anebo technicky náročnějších stavbách jsou stanoveny kontrolní dny. 

Záznamy o vytyčovacích pracích  vede geodet zhotovitele stavby, a to ve formě 

stavebního a montážního deníku anebo vytyčovacího protokolu.

Stavební deník (SD) je důležitou právní listinou, a proto se musí sestavit podle 

formálních a věcných náležitostí. Obsahuje všechny skutečnosti, které dokazují kvalitu a 

správnost realizovaného vytyčení. 

SD obsahuje: náčrt o definování objektu, vytyčovací prvky, způsob označení 

vytyčených prvků, drobné změny vzhledem k projektu a kdo je odsouhlasil, a pod.. 

Hlavní projektant stavby používá deník na zaznamenání nedostatků a na návrh 

opatření. Obsah stavebního deníku sleduje a prověřuje investor stavby. Podpisem účastníků 

stavby se zápis do stavebního deníku potvrzuje.
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3.4 Přesnost vytyčení mostních objektů [14 ]

Přesnost vytyčení prostorové polohy mostu se posuzuje podle kritérií pro přesnost 

vytyčení polohy charakteristických bobů osy mostu a určení výšky hlavních výškových 

bodů.

Charakteristické body osy mostu se stanoví projektem. Zpravidla jsou jimi koncové 

body osy mostu, obvykle v lící krajních opěr ve výši vrchní hrany úložného prahu, ve 

středech pilířů, popř. body v ose, rozdělující most na úseky o délce 100 až 500 m.  U 

delších mostů se obvykle charakteristické body osy mostu volí tak, aby byly totožné 

s hlavními body trasy liniového stavebního objektu, pro který je most budován.

Hlavní výškové body se umisťují do maximální vzdálenosti 100 m od 

charakteristických bodů osy v začátku a konci mostu.

Kritériem přesnosti vytyčení polohy charakteristických bodů osy mostu jsou mezní 

podélné, příčné, délkové a výškové odchylky. Hodnoty mezních podélných a příčných 

odchylek jsou totožné s hodnotami odchylek pro podrobné vytyčení liniového stavebního 

objektu, pro který je most budován. Jsou-li charakteristické body totožné s hlavními body 

trasy, pak musí vyhovovat kritériu pro přesnost vytyčení prostorové polohy mostní 

komunikace.

Mimoto podélné odchylky, měřené v podélném směru osy mostní komunikace od 

charakteristických bodů k ose liniového stavebního objektu, nad kterým je most budován, 

nesmí přesáhnout hodnoty mezních podélných odchylek, viz tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Hodnoty mezních podélných odchylek

Přemostěná komunikace Mezní podélná odchylka [mm]

Dráha, silniční komunikace

Ostatní

± 40

± 80

Doporučuje se použít v intervalu spolehlivosti ti = ± 2
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Odchylky ve vodorovných vzdálenostech mezi charakteristickými body osy mostu 

nesmí přesáhnout hodnoty mezních délkových odchylek, viz tabulka  č. 2.

Kritériem přesnosti určení výšek hlavních výškových bodů je mezní výšková 

chyba, daná hodnotou   ± 6 mm.

Odchylky ve výškách charakteristických bodů mostu nesmí přesáhnout hodnoty 

mezních výškových odchylek , viz tabulka  č. 2

Tabulka č. 2

Hodnoty mezních výškových odchylek

Mezní délková odchylka (v mm)

pro vodorovnou vzdálenost L

(v m) charakteristických bodů

osy mostu
Druh mostu

L ≤ 50 m L = 500 m

Mezní

výšková

odchylka

mm

Ocelový bez

závěrového kusu
± 14 ± 77 ± 10

Ocelový se

závěrovým kusem
± 80 ± 80 ± 10

Železobetonový

monolitický

(na skruži nebo

letmo betonovaný)

± 30 ± 150 ± 10

Železobetonový

prefabrikovaný

(včetně letmo 
montovaného)

± 20 ± 200 ± 14

Doporučuje se použít interval spolehlivosti ti = ± 2

Pro netabelované hodnoty L od 50 m do 500 m se hodnoty mezních délkových 

odchylek určí lineární interpolací. Pro ostatní druhy mostů se hodnoty mezních délkových 

odchylek stanoví v projektu analogicky k hodnotám, viz tabulka  č. 2.
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Přesnost podrobného vytyčení mostu se posuzuje podle kritérií pro přesnost 

vytyčení podrobných bodů pro zemní a betonářské práce (základů, patek, opěr, pilířů 

apod.) a podrobných bodů svršku mostu (na pilířích, opěrách a jinde), a to včetně zajištění 

a určení jejich výšek z hlavních výškových bodů.

Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů mostu jsou mezní podélné a příčné 

odchylky, vztažené k charakteristickým bodům osy mostu a mezní výškové odchylky, 

vztažené k hlavním výškovým bodům. Hodnoty mezních podélných, příčných a výškových 

odchylek stanoví pro každou stavbu mostu projektant. Jako doporučené hodnoty těchto 

odchylek lze použít pro hlavní druhy mostů hodnoty ,viz tabulka č. 3.
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Tabulka č. 3

Hodnoty mezních podélných, příčných a výškových odchylek 

Vytyčení podrobných bodů

pro zemní a betonářské práce svršku mostu

Druh mostu Mezní

podélná

odchylka

[mm]

Mezní

příčná

odchylka

[mm]

Mezní

výšková

odchylka

[mm]

Mezní

podélná

odchylka

[mm]

Mezní

příčná

odchylka

[mm]

Mezní

výšková

odchylka

[mm]

Železniční ocelový

bez závěrového 
kusu

±40 ±20 ±14 ±20 ±8 ±10

Silniční ocelový

bez závěrového

kusu

±40 ±20 ±14 ±20 ±14 ±10

Železniční ocelový

se závěrovým

kusem

±100 ±20 ±14 ±80 ±8 ±10

Silniční ocelový

se závěrovým

kusem

±100 ±20 ±14 ±80 ±14 ±10

Železobetonový 
monolitický

±60 ±50 ±18 ±40 ±20 ±12

Železobetonový 
prefabrikovaný

±50 ±30 ±16 ±30 ±14 ±12

Doporučuje se použít interval spolehlivosti ti = ± 2
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4 R3 – TRSTENÁ - OBCHVAT

Příprava výstavby úseku R3 - Trstená - obchvat začala v roce 2006. Při stanovení 

rozhraní objektů se vycházelo z budoucího uspořádání silniční sítě ve smyslu TP 03/2004 

Uspořádané silniční sítě, vydané 09/2004.  

Úsek je od dubna 2008 ve výstavbě. Výstavba by měla trvat do září 2011. 

Výstavba  se financuje  ze  státního  rozpočtu a  realizují ji firmy  Váhostav - SK, a.s. a 

Inženýrské stavby, a.s.. Délka úseku je 7,2 km. Na úseku se bude nacházet 14 mostů a 3 

křižovatky.

R3 - Trstená – obchvat je součástí rychlostní silnice 3 (R3), která je na Slovensku a 

které trasa je momentálně plánovaná od hraničního přechodu Trstená do Polska, jako 

pokračování polské silnice DK71 přes Dolný Kubín, Martin, Žiar nad Hronom do 

Šášovského Podhradia. Po roku 2015 se plánuje rozšíření silnice R3 přes Zvolen po 

hraniční přechod Šahy do Maďarska. Tam bude pokračovat  jako   dálnice  M22.  Mezi  

Šahami  a  Dudincami  se  silnice R3 bude  křižovat  se silnicí  R73. U Zvolena se spojí se 

silnicí R24, pak se napojí na silnici R15 a ty povedou po Šášovské Podhradí, kde se silnice 

R3 odpojí. Na úseku Martin - Švošov bude silnice R3 procházet přes dálnici D16 .

Celková délka silnice R3 po Šášovské Podhradí bude asi 150 km. Celkově až po 

Šahy by měla mít asi 250 km. Po trase bude procházet mezinárodní evropská silnice E777 a 

silnice R3 odlehčí dopravu na horském přechodu Kremnické Bane, který se nachází na 

silnici 1. třídy I/658. 

Výstavba si na téměř celé délce silnice R3 vyžádá přesun cest, některých vodních 

toků a inženýrských sítí. V rámci ochrany životního prostředí bude vybudovaná kanalizace 

s odlučováním ropných látek a protihlukové bariéry. 

________________________________________________________________________
1 - státní silnice v Polsku,
2 -dálnice 2 v Maďarsku,  
3- rychlostní silnice 7,     
4- rychlostní silnice 6,     
5 - rychlostní silnice 1,  
6 - dálnice 2,
7- mezinárodní evropská silnice  77,     
8 – silnice 1. třídy  č. 65.   
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4.1 Objekt 201-00

Identifikační údaje o objektu

Stavba:  R3-TRSTENÁ - OBCHVAT

Číslo objektu: 201-00

Název objektu: Most na silničním připojení nad silnicí I/59 a tratí DSR v km 0,806

Katastrální území: Tvrdošín

Okres:  Tvrdošín

Kraj:  Žilinský

Stavebník: Národní dálniční společnost, a.s.

Správce objektu po dokončení: Národní dálniční společnost, a.s.

Obr.4.1  SO 201-00
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4.1.1 Charakter překážky a přemostění komunikace

Mostní objekt 201 přemosťuje existující trať DSR Kraľovany – Trstená. Trať je v 

úseku přímá a výškově stoupá 12 promile. Ve společném mostním otvoru objektu je 

umístěna i druhá překážka - stávající cesta I/59, která je v daném úseku s volnou šířkou cca 

8,0 m, je přímá a stoupá 0,4%. V prostoru křížení se na cestu I/59 připojuje polní cesta 

zleva a cca 10 m před křižování se připojuje zprava účelová komunikace.

Komunikace na mostních objektech je  směrově v pravostranném oblouku o poloměru 325

m, výškově je ve vrcholovém skružovací oblouku o poloměru 5000m.  Příčný spád je 

jednostranný, 6% do nitra oblouku. Kategorie komunikace je C9, 5 / 80.

4.1.2 Technické řešení mostu -charakteristika mostu 

Mostní objekt je navržen jako třípólový kolmý trámový most uložený na dvou 

mezilehlých podpěrách a dvou krajních opěrách navržených jako úložné prahy založené na 

velkoprůměrových pilotách. 

Most je v půdorysném i výškovém oblouku a v dostředném příčném sklonu 6%.

Jde o jednopodlažní trvalý masivní most z předpjatého betonu s plnostěnná trámy 

spojenými mostovkou a dolní deskou do uzavřené komory. 

Most je otevřeně uspořádaný a má neomezenou volnou výšku, zatížitelnost je 

normová. 

4.1.3 Postup výstavby mostu 

- Vrtání pilotů

- Zhotovení pilotů

- Výkop pro spodní stavbu 

- Bednění, armování, betonáž spodní stavby (opory do úrovně úložných prahů) 

- Zásyp základových bloků spodní stavby 

- Vytažení štětovnic 

- Nosná konstrukce pro jednotlivé etapy

- Výstavba podpůrné skruže 

- Betonáž nosné konstrukce 
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- Předepnutí nosné konstrukce 

- Demontáž skruže (až po předepnutí všech kabelů v průřezu) 

- Betonáž závěrných zídek a zhotovení přechodových oblastí 

- Betonáž odvodňovacího žlabu 

- Zřízení izolace na mostních objektech 

- Betonáž říms 

- Osazení dilatačních závěrů 

- Zhotovení vozovky na mostě 

- Osazení svodidel 

- Opevnění pod mostem, zřízení schodů, úpravy za oporami a další dokončovací práce 

4.1.4 Technologie výstavby 

Spodní stavba mezilehlých podpěr bude založena v jamách. Před ražbou 

štětovnic se nasype plošina pro vyrovnání terénu a lepší přístup mechanismů. Z této 

plošiny se budou i vrtat a betonovat piloty. Po zhotovení podpěr se štětovnice vytáhnou. 

Piloty se zhotoví ještě před výkopem stavební jámy. 

Nosná konstrukce se zhotoví betonáží na pevné podpěrné skruže ve dvou etapách. 
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5 VYBUDOVÁNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ MOSTNÍHO 

OBJEKTU 201-00

Vytyčovací síť tvoří soubor geodetických polohových a výškových bodů, vhodně

situovaných bodů určitého geometrického   tvaru  v  prostore staveniště.

Tvar a rozměry vytyčovací sítě jsou podmíněné rozsahem výstavby, složitosti, 

požadovanou přesností vytyčení a předpokládanou metodou vytyčení. Je potřebné 

přihlédnout na konfiguraci terénu, jeho porost a na zařízení staveniště. Při volbě bodů

vytyčovací sítě je potřebné brát  ohled na způsob výstavby a na to, aby nebyly tyto body 

zničeny. Vytyčovací síť se buduje před zahájením stavebních prací. 

Podle velikosti budovaného mostu může vytyčovací síť tvořit vytyčovací osa anebo 

přímka, polygon, trojúhelníkový řetězec anebo čtyřúhelníkový řetězec. Rozměry 

vytyčovací  sítě a poloha bodů se určují v souřadnicích obvykle úhlovým a délkovým 

měřením.

Vzhledem na to, že je nutné, aby přesnost polohy všech bodů sítě byla homogenní,  

je potřebné, aby se výběr měřených prvků a počet realizací měřených veličin provedl

optimalizačními postupy.  Vytyčovací síť s vyžadovanou přesností se řeší jako místní síť. 

Vytyčovací síť SO 201-00 je znázorněna na obr.5.1 a technická zpráva o budování 

vytyčovací sítě  je uvedena v příloze č. 1.
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Obr.5.1  Situace místní vytyčovací sítě
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6 GEODETICKÉ PRÁCE NA MOSTNÍM OBJEKTU 201-00 

Most na silničním připojení nad silnicí I/59 a tratí DSR v km 0,806

Základním prvkem na vytyčení mostního objektu je vytyčovací výkres, (viz 

obr.6.1). Z hlediska druhu vytýčení se výkresy mostů třídí na [2]:

 Vytyčovací výkresy prostorové polohy, kde polohu určují: 

- hlavní polohová čára anebo hlavní osa a hlavní výškový bod u objektu

s prostorovou skladbou,

- hlavní bod trasy anebo charakteristické body osy, případně vhodné 

body vytyčovací sítě, které je funkčně nahrazují a hlavní výškové 

body.

 Výkresy podrobného vytyčení: jako základ pro podrobné vytyčení  se 

použijí prvky prostorové polohy.

Vytyčovací výkresy prostorové polohy mostních objektů se můžou vykreslit 

v měřítku: 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1000.

U malých mostů se vytyčovací výkresy zpravidla nevyhotovují.

Obsah vytyčovacího výkresu: pravoúhlé vytyčovací prvky,

         : rozměry mostního objektu, 

         : čísla bodů,

         : seznam souřadnic.
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Obr.6.1  Výkres podrobného vytyčení  spodní stavby
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Při geodetických pracech na SO 201-00 jsem použil totální stanici Leica TCR 803 

ULTRA věst č.. 832259 a ostatní příslušenství.

Na vytyčovací práce SO 201-00 byla použita metoda volného stanoviska (95%) a 

pevné stanovisko.

Použitý souřadnicový systém: S – JTSK - místní.

Použitý výškový systém: Bpv.

6.1 Geodetické práce na spodní části mostu

Při vytyčování spodní stavby, t. j. základů pro opory, křídla a pilíře mostu, jsem 

vycházel z výkresu podrobného vytyčení spodní stavby (viz obr.6.1). Vytyčovací výkres 

pro vytyčení spodní části mostu uvádím v příloze č. 3. 

Prvořadým úkolem bylo vytyčení půdorysu stavební jámy na povrchu terénu. 

Stavební jáma se vyznačí mezi vytyčenými podrobnými body objektu a stabilizují se 

lavičky na výkop stavební jámy, které jsou odsazeny od vytyčování objektu do vzdálenosti,  

která je potřební na realizaci konstrukce bednění základu. Použitá byla průsečníková 

metoda vytýčení. 

Po vyhloubení stavební jámy byla vytyčena prostorová poloha velkoprůměrových 

pilotů, která se po zrealizování zaměřila. Zaměřené hodnoty byly zpracovány a 

vyhodnoceny. Grafické zpracování viz příloha č. 4. Seznam souřadnic bodů podrodného 

měření viz příloha č. 4. Nadmořská výška určená trigonometrickou metodou se přesunula z 

povrchu terénu z blízkého bodu č. 776 (na pažnici) na dno stavební jámy ke kraji pro

případ nepoškození během stavebních pracích. 

Následovalo vytyčení prostorové polohy základu. Prvořadým úkolem bylo vytyčení 

základové štěrkové vrstvy a podkladního betonu pod základem. Po zatvrdnutí podkladního 

betonu se vytyčí přesný tvar základu, který se zabední. 

Před betonáží základu mostu musíme určit výšky horní části základu. 

Při stabilizování podrobných bodů základu jsme použili železné tyče (betonářskou výztuž).

Po vytyčení základu jsme provedli kontrolu vytyčení prostorového tvaru základů

(viz. příloha č. 5). 



Bc. Tomáš Turčina: Geodetické práce při výstavbě mostu R3-Trstená-obchvat

2010                                                                                                                                      32

Při vytyčování základu musíme pamatovat na to, že jde většinou o 

železobetonovou konstrukci základu s vyčnívající betonářskou výztuží, která bude 

provázaná v těle pilíře a opěry na další betonářskou výztuž, proto jako další úkol 

následovalo vytýčení pilíře nebo opěry na vybudovaném základě. Po vybudování bednění 

pro pilíř nebo oporu jsme určili nadmořskou výšku pro horní prah opory, na kterém bude 

železobetonový blok uložení ložiska.

Nosná konstrukce je na každé opoře a podpěře uložena na dvojici hrncových

ložisek. Vytyčovací práce při osazování ložisek jsou na přesnost velmi důležitá. Každá 

chyba v měření může mít za následek velké materiální škody. Zaměření osazení ložisek na 

opoře č. 1. je uvedeno v příloze č. 6.

6.2 Geodetické práce na horní části mostu

Před geodetickými pracemi v horní části mostu z důvodu technologie budování 

mostní konstrukce betonáží do bednění byly vytyčeny nosné bárky s určením nadmořské 

výšky dodané projektantem.(viz obr. 6.2).

Vytyčení nosné konstrukce

Nosná konstrukce je vytyčena prostřednictvím příčných řezů. Řezy jsou ve svislé

rovině a jsou vedeny kolmo na osu nosné konstrukce. Výjimkou jsou řezy v čelech 

koncových příčníků, které jsou rovnoběžné s osami příčníků. Řezy jsou identifikovány 

lokálním staničením v metrech, měřeno v ose mostu od čela krajního příčníku č. 1. 

Kromě toho jsou řezy identifikovány i globálním staničením na ose trasy. V 

každém profilu je stanovených 10 bodů podél vnějšího obrysu plus 10 bodů pro vnitřní 

otvor komory. Přehled rozmístnění řezů je v grafické příloze č. 7. Charakteristické tvary 

řezů s číslováním bodů hran jsou v grafické příloze č.8. 

Geometrie nosné konstrukce vyplývá ze směrového vedení trasy SO 102-00, které 

je v místě mostu tvořeno pravotočivým kruhovým obloukem o poloměru 325 m.

Před samotnou betonáží mostní konstrukce se odevzdává investorovi stavby 

protokol o vytyčení mostní konstrukce (příloha č.9).
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Obr.6.2  Technologie budovaní mostní konstrukce

Na vytyčení výšek podkladové vrstvy vyrovnávacího betonu jsme využili 

projektantem určenou čtvercovou síť. Na mostovce se vyznačila čtvercová síť a měřením 

byly určeny nadmořské výšky těchto bodů. Výšky byly zaměřené trigonometrickou 

metodou. Naměřené nadmořské výšky byly porovnány s výškami v projektu, přičemž 

zjištěné nedovolené odchylky byly vyznačeny formou vrstevnic na podkladovou vrstvu,

(viz. obr.6.3)

Závěrečnými pracemi na mostním objektu 201-00 bylo směrové a výškové 

vytyčení říms, zábradlí a svodidel.



Bc. Tomáš Turčina: Geodetické práce při výstavbě mostu R3-Trstená-obchvat

2010                                                                                                                                      34

Obr.6.3 Nedovolené odchylky se vyznačili formou vrstevnic
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7 MĚŘICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

S ohledem na bezpečnost se inženýrská geodézie vyznačuje vysokými požadavky

na přesnost, která je zabezpečena použitím nejmodernějších technologií Tato kapitola 

obsahuje technické parametry měřického a programového vybavení, které jsem použil při 

jednotlivých geodetických pracech na mostním objektu . 

7.1 Charakteristika měřických zařízení a pomůcek

7.1.1 Leica TCR 803 ULTRA

Obr.7.1 Leica TCR 803 ULTRA
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Základní technické parametry přístroje [6] :

 bezhranolový laserový dálkoměr s viditelnou laserovou stopou s dosahem 200 m anebo 

500 m. . 

 Mimořádně tenká laserová stopa u bezhranolového dálkoměre. Červená laserová stopa 

ukazuje skutečnou velkost stopy - není  to jenom laserové ukazovátko! 

 Laserová olovnice (s možností zaostření) na rychlé urovnaní přístroje. 

 Laserový převažovač.

 Nejvýkonnější dálkoměru s vysokou přesností (2 mm + 2 ppm) a s krátkým měřicím

časem pod 0.5 s.  Podle výsledků z doposud realizovaných kalibrací je přesnost 

dálkoměre pod 1 mm.

 Velmi krátký čas registrace do interní paměti, přiřazení čísla bodu a kódu je pod 1s.

 Měření na reflexní fólie až do 300 m. 

 Vytyčovací světlo EGL (volitelné). 

 Nejvýkonnější dalekohled: zvětšení 30 x, zorné pole 26 m / 1 km. 

 BlueTooth bezdrátová technologie - přenos a komunikace až do 100 m ! 

 USB. 

 Pohodlné třídění měření na sektory podle zakázek (16 sektorů). 

 Vnitřní paměť  s kapacitou 10 000 registrací rozdělená na sektory. 

 Dvouosový elektronický kompenzátor. 

 Plně alfanumerická klávesnice. 

 Vynikající ergonomie: nekonečné pohybovky. Expresní startovací  tlačítko na spuštění

měření na boku přístroje při pohybovke - horizontálnu pohybovku aj startování se 

ovládá bez snímaní ruky. 

 Hmotnost přístroje pouze 5,3 kg. 

 TCR803 ULTRA se vyrábí také ve verzi do extremně nízkých teplot –30 °C. 

 Rozsáhlé programové vybavení: měření a orientace, inteligentní volné  stanovisko, 

vytyčovaní  v 3D, referenční přímka a oblouk (new), odvozená vzdálenost (oměrná), 

výpočet plochy, nepřístupná výška, skrytý bod (new: zaměření kanalizačních potrubí 

pomocí výtyčky s 2 reflektory, stavebnictví (základní úlohy na stavbách).

 Volitelné programy: COGO funkce (různé geodetické výpočty) a ROAD (cesta). 

V příloze č.11 dokládám potvrzení o kalibraci přístroje.
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7.1.2 Leica DNA 03

Obr. 7.2  Leica DNA 03

Technická data přístroje uvádím v tabulce č. 4

Tabulka č. 4

Technická data Leica DNA03 [5]
DNA03

Stř. kilom. chyba při měření na 
standardní lať

1,0 mm

Stř. kilom. chyba při měření na 
invarovou lať

0,3 mm

Zvětšení 24x
Dosah na standardní lať 1,8 až 110 m
Dosah na invarovou lať 1,8 až 60 m
Stupeň rozlišení hodnot čtení na 
lati

0,01 mm

Typická doba měření 3 vteřiny

Měřické programy
Systémové měření, Čtení na lati/vzdálenost, ZP, aZP, 

ZPPZ, aZPPZ
Interní paměť 6000 měření nebo 1650 přestav (ZP)
Zálohování dat paměťová CF karta 32MB
Zdroj NiMH baterie GEB111/GEB121 (kapacita 12h / 24h)
Displej LCD, 8 řádků, 24 znaků
Výstup dat při online režimu Formát GSI přes rozhraní RS232
Výstup dat při následném 
zpracování 

GSI8/GSI16/XML/flexibilní formáty

V příloze č. 12 dokládám potvrzení o kalibraci přístroje. 
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7.2 Programové vybavení

7.2.1 Groma v.7.0

Program Groma je určen pro geodetické účely. Lze v něm řešit všechny základní 

geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových 

dat. Umí zpracovat data ve formátech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými 

výpočty.

Program lze pomocí různých nastavení konfigurovat přesně podle potřeb.

Příklady nastavitelných parametrů:

 počet desetinných míst pro výpis všech údajů,

 šedesátinná nebo setinná úhlová míra,

 měřítkový koeficient, kterým jsou při importu vynásobeny všechny délky, což 

je oprava z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky,

 redukce souřadnic, které program při vstupu automaticky přičítá.

Pro výpočty lze zadat tolerance, jejichž překročení program automaticky testuje.

Kromě toho lze zapnout testování odchylek a geometrických parametrů dle předpisů

platných pro práci v katastru nemovitostí. Výsledky těchto testů (negativní i pozitivní) jsou

zapisovány do protokolu.

Program GROMA umožňuje kompletní zpracování zápisníku (zpracování měření v

obou polohách, opakovaných měření, obousměrně měřených délek, redukci směrů). Navíc

lze měření opravit o vliv refrakce a zakřivení, o vliv indexové chyby, a lze dávkově

spočítat převýšení ze zenitových úhlů.

7.2.2 AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D [17] je výkonná integrovaná CAD aplikace pro modelování a 

efektivnější projektování v oblastech: doprava a liniové stavby, projekty obytných a 

obchodních zón, práce s krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadu, rekultivace, sanace, 

těžbu nerostných surovin a dalších druhy inženýrských projektů. Aplikace nabízí rozsáhlou 

paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, zpracovává vrstevnice, 
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svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a 

splaškové kanalizace, 3D vizualizace... Obsahuje předdefinované přechodnice, příčné 

sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky. Vzhled objektů a popisek 

je řízen snadno upravitelnými styly.

V Civilu lze pracovat s bodovým polem v řadě vstupních formátů. Civil 3D pracuje 

se standardním formátem DWG, takže data lze sdílet s dalšími aplikacemi firmy Autodesk. 

Je tady plno funkcí  pro geodetické úlohy jako import zaměřených dat a jejich 

úprava, analýza zaměření metodou nejmenších čtverců, automatická tvorba spojnic a figur 

či tvorba modelů terénů. Výhodou je to, že ale AutoCAD Civil 3D se nemusí využít jen při 

zpracování zaměřených dat, ale také při přípravě projektu pro pozdější vytyčení na stavbě 

nebo při průběžných kontrolách výstavby.
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8 ZÁVĚR

Výstavba dopravní infrastruktury patří mezi dlouhodobé priority české a slovenské 

vlády a ani současná finanční krize na tom nic nezměnila. 

Po velmi dlouhém období nutném obvykle pro schvalování územních plánů, 

ověření vlivu stavby na životní prostředí, vyřešení majetkových vztahů a investiční 

i projektovou přípravu je téměř vždy požadována mimořádně krátká lhůta výstavby. 

Limitujícími objekty pro rychlost výstavby liniových staveb jsou zejména mosty.

Realizace výstavby mostních objektů se neobejde bez geodetů, na kterého se 

kladou zvýšené požadavky na přesnost prostorového vytyčení podrobných bodů mostního 

tělesa. 

Ale v současné době se často stává, že práce geodetů je často na takových stavbách 

nedoceňována, když musí všechny jednoduché práce vykonávat místo realizátora stavby. 

Také i lhostejnost a laxní přístup realizátorů stavby k výsledkům prací geodetů

charakterizována "neúmyslně" poškozenými a zničenými vytyčovacími a pozorovacími 

body nepřispívá k zefektivnění práce geodetů. 

V mé práci jsem se zaměřil právě na geodetickou účast ve stavebním procesu při 

budování mostních objektů, a to konkrétního objektu SO 201 na úseku rychlostní  silnice 

R3-Trstená-obchvat.

Při práci jsem použil moderní programové a měřické vybavení, které mi jednak 

usnadnilo práci a také dopomohlo  k zpřesnění výsledků mé práce.
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