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1 ÚVOD

Předmětem mé diplomové práce je zaměření a vyhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby  (DSPS) obchvatu R3-Trstená.

Silniční tah v prostoru cesty I/59 byl v roce 2001 zařazen do sítě rychlostních silnic

s označením R3. Silnice R3 bude také mezinárodní evropskou cestou E77. Část  

mezinárodní dopravy do Polska bude vedena na Trstenú po silnici R3 a část na Skalité po 

dálnici D3, viz obr.4.1 Mapa dálnic Slovenské republiky. 

Geodezie v dopravním stavitelství má své místo od vzniku stavebního záměru,  

včetně výstavby a také po odevzdání stavebního díla do provozu.  Všeobecně lze říci, že se 

geodetickými pracemi  začíná, provádí a ukončuje stavba každého stavebního díla. Při 

odevzdávání stavebních objektů do provozu musí být provedena závěrečné měření tak, aby 

bylo možné doložit splnění kritérií přesností při výstavbě stavebního objektu.

Dokumentace musí být vyhotovena tak, aby ji bylo možno využít pro kolaudační 

řízení a uvedení stavby do provozu, pro projektovou činnost, pro vyhotovení účelových 

map a zpracování údajů pro tvorbu geoinformačních systémů (GIS), což je zároveň mým

cílem při zpracování této diplomové práce.

Zaměřila jsem se na zpracování konkrétního objektu 103-00  Křižovatka na začátku 

úseku. A to z toho důvodu, že dokončovací práce byly provedeny pouze na tomto objektu.

Objekt se dělí na úsek napojení na silnici R3 , a  na úsek napojení na silnici I/59. 

Tvorba dokumentace skutečného provedení stavby obchvatu R3-Trstená je 

definovaná technickými podmínkami pro tvorbu DSPS. Cílem těchto podmínek je 

sjednocení zpracování  a převzetí dokumentace staveb silničních komunikací. Slovenská 

správa cest (SSC) na úseku správy a údržby silnic je v současnosti koncový uživatel. SSC 

probírá dokumentaci od různých zhotovitel, proto  je  potřebné, aby  požadavky na tvorbu 

digitální dokumentace byly jednotné, aby se s dokumentací dalo pracovat bez ohledu na

to, kdo ji  zpracoval.

Diplomovou práci jsem rozdělila do sedmi kapitol. V první kapitole se věnuji

obecně geodezii v dopravním stavitelství a úlohám geodeta v ní. Protože jsem čerpala aj se 

slovenské literatury, některé obrázky v této kapitole obsahují text v slovenském jazyce.
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Druhá kapitola popisuje tvorbu účelových map, jejich dělení a podrobněji rozebírá DSPS. 

Třetí kapitola je zaměřená na konkrétní úsek, který jsem měla za úlohu zpracovat. Použité 

měřické a programové vybavení popisuji ve čtvrté kapitole. Obsahem páté kapitoly jsou 

měřické metody, které jsem použila k měření. Vlastní měření uvádím v šesté kapitole, a 

závěrečná sedmá kapitola řeší zpracování textové a grafické části DSPS.
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2 GEODÉZIE V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ

Spolupráce geodetů a stavebních inženýrů  začíná už před začátkem projekční 

činnosti. Určení polohy a výšky bodů,  na které přímo navazují konstrukce projektovaných 

staveb, můžou být podle konkrétních požadavků projektanta stavby . Technickými 

parametry číselných a grafických podkladů jsou  [2]:

 souřadnicový a výškový systém,

 geometrický základ (polohové a výškové bodové pole),

 způsob tvorby mapových podkladů  (z využitelných podkladů, přímým

měřením, kombinací obou případů),

 způsob tvorby projekčních podkladů (grafické, číselné, DMR),

 měřítko a třída přesnosti,

 rozměry a označení mapových podkladů,

 kritéria přesnosti.

Geodetické práce při vytýčení projektu v terénu se řídí podle projektu, který 

obsahuje:

 tematické mapy a situace,

 podélné profily,

 příčné profily a vzorové příčné profily,

 vytyčovací výkresy,

 výpočet výměr a kubatur,

 předběžný výkres výkupu pozemků,

 výkresy součástí a podrobností.

Vytýčení stavebního objektu se provádí ve více fázích, a to jsou vytýčení 

prostorové polohy, rozměry a tvar objektu. Při odevzdávání stavebních objektů do provozu

musí být provedena závěrečná měření tak, aby bylo možné doložit splnění kritérií přesností 

při výstavbě stavebního objektu.

Závěrečné geodetické práce se skládají z měření realizovaného stavebního díla, tj.

jeho skutečně vybudované prostorové skladby, kterou zakreslíme do map velkých měřítek 

a zaevidujeme v operátu katastru nemovitostí.
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Z geodetického hlediska rozdělujeme stavby na skupiny [6]:

 pozemní stavby (stavby občanské vybavenosti, bytová a průmyslová centra, 

technologická zařízení staveb),

 dopravní stavby (pozemní komunikace, letiště, kolejové dráhy, lesní

komunikace, dopravní urbanizmus, dopravní inženýrství),

 vodohospodářské stavby (hydrotechnické, hydromelioračné, zdravotně-

vodohospodářské, skládky odpadů apod.),

 inženýrské konstrukce a mosty (inženýrské sítě, mosty, tunely, geotechnika),

 technické vybavení staveb (vykuřovaní a zdroj tepla, vzduchotechnika, 

zdravotechnika, elektroinstalace silové a slaboproudové, systémy řízení a 

měření, požární ochrana.

Geodetické metody v dopravním stavitelství v posledním období využívají nové 

možnosti moderní výpočetní techniky. V současné době je zvýšená produktivita práce 

rychlými počítačovými sestavami, které umožňují provádět výpočty a realizační projekty 

na digitální mapě reliéfu (DMR). Uvedenou skutečnost zhodnocují moderní grafické 

systémy a grafická zařízení na vykreslení výstupů projektů.

2.1 Geodetické práce v silničním stavitelství 

Podle dopravního významu se  cestní komunikace dělí na [17]:

 dálnice ´´D´´,

 rychlostní komunikace ´´R´´,

 silnice  I. třídy,

 silnice II. třídy,

 silnice III. třídy,

Na základě mezinárodních dohod tvoří část silničních komunikací mezinárodní

silniční síť, která je označována jako ´´E´´.

Podle charakteru provozu se silniční komunikace dělí na:

- silnice s neomezeným přístupem ´´C´´,

- silnice s omezeným přístupem: dálnice ´´D´´ ,

     : rychlostní silnice ´´R´´.
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V silničním stavitelství geodet provádí následující práce:

 směrové a výškové vytýčení navržené osy silniční komunikace,

 vytýčení příčných profilů trasy (zemní těleso, podložní vrstvy, vozovka),

 směrové a výškové vytýčení odvodnění (rigoly, kanalizační systém, vpusť),

 vytýčení inženýrských sítí (elektrické vedení, plyn, vodovod),

 vytýčení  zabezpečovacích a oznamovacích zařízení,

 výpočet kubatur,

 měření skutečného provedení stavby.

2.1.1  Podklady na projekt silnic

Základními výkresy dokumentace silničních komunikací jsou [2]:

1) Přehledná situace,

2) Podrobná situace,

3) Podélný profil,

4) Vzorové příčné řezy,

5) Příčné řezy.

Na zakreslení situace projektu silniční komunikace a jiných výkresových příloh 

dokumentace se používají jako mapové podklady základní mapy velkých měřítek a 

tematické mapy. Doporučená měřítka základních výkresů silničních komunikací jsou 

uvedena v tabulce 2.3.

1) Přehledná a podrobná situace

V případě, že jsou situace vícebarevné, existující stav se značí černou, výškopis 

hnědou a navržený stav červenou barvou.

V existujícím stavu situace se vyznačí: orientace na sever, existující vedení 

technického vybavení, body bodových polí a ostatní body, a pod…

V navrhovaném stavu podrobné situace silniční komunikace jsou vyznačené: 

 osa a směr navrhované silniční komunikace, půdorysné obrysy objektů viditelných 

v pohledu shora ( mosty, tunely, propustě apod.), půdorysné obrysy prvků 

šířkového uspořádaní (jízdní pás,  přídavné a přidružené pruhy, krajnice, chodníky, 
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odpočívadla, průjezdy  přes střední dělící pás, křižovatky, křížení cest a železnic, 

odvodnění  apod.), objekty zakryté v pohledu  shora jinou konstrukcí, heslovitý 

popis jednotlivých objektů, technické šrafy násypových a výkopových ploch, 

začátek a konec úpravy, staničení po 0,1 km, místa začátků a konců přechodnic a 

oblouků (PK, KK, KP, PT, PP, KT, TK,), návrhové prvky oblouků a přechodnic,

místa příčných profilů, opěrné a zárubní stěny, podélný a příčný trativod, dlážděné 

příkopy, rigoly, skluzy, informace pro oblouk zaoblující hrany (např. obrubník),

svislé a vodorovné dopravní značky, záchytné bezpečnostní zařízení, vpustě  a 

jejich napojení na kanalizační síť, dlažba, protihlukové clony, vegetační úpravy,

stromy a hranice silničního pozemku. 

2) Podélný profil

Podélný profil silniční komunikace se staničí stejně se situací : zleva doprava.

Kreslí se jednobarevně, případně  dvoj až trojbarevně podle složitosti řešení .

V dvojbarevném podélným  profilu jsou černou barvou označeny:

 druh pozemku, územní evidenční jednotka, okres, kraj, profil terénem 

s vyznačením existujících silničních komunikací, objektů, vodních toků, železnic a 

jiných existujících zařízení, kóty existujících terénů, srovnávací rovina s výškovou 

kótou a s uvedením výškového systému, staničení po 0,1 km a staničení 

jednotlivých příčních profilů.

Červenou barvou jsou vyznačené:

 popis výškových oblouků s udáním poloměru výškového oblouku, délky průmětu

tečny, maximální svislé hodnoty výškového oblouku, sklon v procentech, tečna

výškových oblouků se šipkami na sklonovníku, staničení důležitých bodů nivelety 

(začátek úpravy ´´ZÚ´´ a konec úpravy ´´KÚ´´, tečny výškových oblouků, vrchol

výškového polygonu, apod.), křižovatky, křížení, sjezdy, propustě, nivelety 

navržené silniční komunikace, mostní objekty, spodní hrana vozovky, dno rigolů, 

příkopů, trativodů, kanalizací, opěrné a zárubní stěny, změna příčného sklonu 

vozovky, kóty nivelety, směrové poměry s udáním poloměrů směrových oblouků, 

délek a parametrů přechodnic s označením začátku a konce úpravy, atd.

Ukázku podélného profilu silniční komunikace znázorňuje obr. 2.1. [2]
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3) Vzorový příčný řez

Ve vzorovém příčném řezu jsou vyznačené: 

 obrys povrchu terénu v profilu, obrys tloušťky odstraněné ornice, odhumusování a 

odebrání mačiny, osy navrhované komunikace, obrysy všech úprav a konstrukcí 

silniční komunikace (jízdný pás, přídavné pruhy, krajnice, dělící pás, obrubníky, 

rigoly, trativody, příkopy a jejich zpevnění, stěny, ochrana svahů a jejich dláždění, 

apod.), které se dotýkají zemního tělesa, bezpečnostní zařízení, ohraničení 

silničního pozemku (svodidla, směrové sloupky, mezníky), rozměry šířky silniční

komunikace a její části délkovými kótami nad vzorovým příčným profilem, 

jednotlivé vrstvy vozovky, krajnic a chodníků s grafickým vyznačením hmot 

značkami na polovině příčného profilu, příčné sklony povrchové úpravy 

s označením sklonu, sklony svahů.

Ukázku vzorového příčného profilu silniční komunikace znázorňuje obr. 2.2. [2]

4) Příčný  řez

V ose příčného řezu se píšou výškové kóty terénu a navrhované nivelety, výšková 

kóta terénu se píše vodorovně a výšková kóta nivelety svisle. Body lomů jednotlivých částí

koruny silniční komunikace se označí krátkými úsečkami, ke kterým se připíše zkrácená

výšková kóta. Výškový systém se vyznačí nad popisným polem vlevo.

Každý příčný řez se označí staničením. Příčný sklon vozovky a krajnic v % a sklon 

svahů se vyznačí vždy na prvním příčném řezu. V dalších profilech jenom tehdy, když se 

údaje změní. 

Ukázka příčního řezu je znázorněna na obr. 2.3. [2]
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Obr. 2.1 Podélný profil silniční  komunikace

Obr.  2.2 Vzorový příčný řez silniční komunikace
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Obr.  2.3  Příčný řez silniční komunikace a jeho číselné vyjádření

2.1.2 Kriteria přesnosti vytýčení silničních komunikací

Přesnost vytýčení směrové polohy silniční komunikace se posuzuje podle kritérií 

pro přesnost vytýčení polohy hlavního bodu HB1 trasy a na určení výšky hlavního 

výškového bodu HVB2. HB trasy jsou body v trase silniční komunikace, které rozdělují

trasu na úseky 150 až 300 m.

HVB se umisťují ve vzájemné vzdálenosti nepřesahující maximální vzdálenost 200 

m od trasy silniční komunikace.

Kritériem přesnosti vytýčených HB trasy jsou krajní odchylky jejich souřadnic y, x 

a v nezastavěném území ještě krajní odchylky rozdílu odchylek v souřadnicích y a x 

sousedních HB trasy. V zastavěném území jsou to ještě krajní odchylky v délce a v směru

spojnice sousedních HB trasy . Hodnoty jsou uvedené v tabulce  2.1.

Kritériem přesnosti určení výšek HVB je krajní výšková chyba. Přesnost 

výškového vytýčení HB trasy se posuzuje podle kritérií podrobného vytýčení.

________________________________________________________________________
1 - je bod v trase liniového stavebného objektu ve vymezené vzdálenosti, především na styku dvou směrových prvků     
     trasy (přímky a oblouku, dvou protisměrných oblouků a pod.).
2 - představuje výšková značka, která se umísťuje mimo vytyčovaného stavebného objektu a jeho vplyvu, z které se   
     vykonává výškové vytyčovaní.
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Tabulka 2.1

Kritéria přesnosti vytýčení HB trasy silniční komunikace [15]

Návrhová rychlost km .h -1
Kritéria přesnosti

 70 ≥ 70 a v zastavěném území

Krajní odchylka v souřadnici y a v souřadnici x /mm/ 160 120

Krajní hodnota rozdílu odchylek v souřadnicích y a 

v souřadnicích x /mm/
80 60

Relativní krajní odchylka v délce spojnice HB trasy 1/3500 1/5000

Krajní  odchylka  ve směru  spojnice  HB trasy [mg] 15 13

Krajní výšková chyba HVB trasy [mm] 15 10

Krajní rozdíl převýšení sousedních HVB bodů [mm] 10 6

Tabulka 2.2

Kritéria přesnosti vytýčení podrobných bodů silniční  komunikace [15]

Krajní odchylka [mm]Návrhová

rychlost km .h -1
Body podrobného vytýčení

podélná příčná výšková

založení tělesa silniční komunikace 200 200 50

zemní těleso - pláň 100 80 20

vrstvy podkladu vozovky 80 60 10

≥ 70                    

a v zastavěném 

území
kryt vozovky 40 30 4

založení tělesa silniční komunikace 200 200 50

zemní těleso - pláň 140 100 30

vrstvy podkladu vozovky 120 80 15
- 70

kryt vozovky 80 50 8

Přesnost podrobného vytýčení silniční komunikace se posuzuje podle kritérií pro 

přesnost vytýčení podrobných bodů zemního tělesa, vrstev podkladů vozovky a krytu 

vozovky, a to včetně zajištění a určení jejich výšek z HVB.

Kritériem přesnosti vytýčení podrobných bodů silniční komunikace jsou krajné 

podélné a příčné odchylky, které jsou vztaženy na HB trasy a krajní výškové odchylky, 
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které jsou vztaženy na HVB, viz tabulka 2.2. Za HB trasy se považují především body 

trasy ve styku přímky a oblouku anebo ve styku dvou protisměrných oblouků. [13]

Tabulka 2.3

Doporučená měřítka výkresů pro silniční stavitelství [2]

Měřítko
Druh výkresu

Doporučená Přípustná

Přehledná situace 1:10 000 1:5000, 1:25 000, 1:50 000

Podrobná situace pro cestu

nebo křižovatku:

- v extravilánu 1:1000 1:5000, 1:2000

- v intravilánu 1:500 1:200, 1:1000, 1:2000

Přehledný podélný profil 1:10 000/1:1000 1:5000/1:500

Podélný profil pro cestu nebo křižovatku

- v extravilánu 1:1000/1:100 1:500/1:50,  1:2000/1:200

- v intravilánu 1:500/1:50
1:200/1:20, 1:1000/1:100,

1:2000/1:200

Vzorové příčné profily 1:50 1:20, 1:100

Příčné profily 1:100 1:200, 1:500
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3 ÚČELOVÉ MAPY

Účelové mapy (ÚM) slouží k podrobní lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod 

povrchem a nad povrchem Země.

Účelová mapa obsahuje body geometrického základu, polohopis, popis a popřípadě 

i výškopis. Obsah mapy závisí od účelu, pro který je mapa tvořená.

ÚM se tvoří podle [10]:

 Přímým měřením a zobrazováním.

 Přepracováním anebo odvozením z existujících map.

V současnosti s velmi rychlým rozvojem výpočetní techniky nastávají změny také

v oblasti mapování a tvorby map - účelových map. Z využívaní analogových map se 

přechází hlavně na digitální mapy. Zaváděním automatizace dochází k změnám

technologií tvorby účelových map. Proto vznikají nové směrnice a předpisy, které tvorbu 

účelových map v digitální formě koordinují. Předpisy zabezpečují, aby výstupy počítačové

grafiky nebyly jen efektními obrázky v počítači, ale aby měly potřebnou technickou 

a informační kvalitu.

Digitální mapy plní funkci mapové dokumentace, dále slouží pro nejrůznější

potřeby jednotlivých odvětví (správa, údržba v rezortech, mapové podklady pro projekci

a evidenci nemovitostí, podzemních vedení a zařízení, inventarizaci budov a pod.) .

3.1 Technické podmínky

Podrobné technické náležitosti tvorby ÚM, její koncepce, zejména obsah 

(polohopis, výškopis, popis), měřítko, přesnost, číselný a grafický výsledek, způsob

rozmnožení a rozšiřováni apod., se v jednotlivých případech určí podle účelu mapy:

- při tvorbě účelové mapy základního významu daným předpisem,

- při tvorbě ostatních účelových map podle požadavků odběratele a 

podmínek dodavatele v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

případně také podle daného předpisu[10].

Výsledek tvorby účelové mapy může mít grafickou, číselnou, digitální anebo jinou

formu, podle účelu mapy. Volba třídy přesnosti ÚM a volba měřítka vychází z účelu, pro
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který je mapa tvořená. Součástí dokumentace je technická správa, která obsahuje 

dohodnutý výsledek ověřen dosažení přesnosti účelové mapy.

Pro dosažení souvislého zobrazeni mapovaného území  je možné v účelových 

mapách  posunout strany rámů mapových listů ve směru jedné, anebo také obou os

souřadnicového systému. ÚM se můžou vyhotovovat v libovolných rozměrech a ve

všeobecném kladu mapových listů. Výsledek tvorby ÚM musí obsahovat přehled kladu 

mapových listů.

3.2 Kategorizace ÚM

Účelové mapy dělíme podle [12] na:

 základní účelové mapy (základního významu),

 ÚM podzemních prostorů, s výjimkou báňských map,

 ostatní.

Základní účelové mapy sou mapy:

 technická mapa města,

 základní mapa letiště ,

 základní mapa dálnice,

 jednotná železniční mapa,

 základní mapa závodu.

ÚM podzemních prostorů:

 mapy jeskyň,

 mapy podzemních chodeb a přechodných objektů.

Výjimkou jsou podzemní objekty podléhající dozoru  státní bánské správy a 

s výjimkou tunelů a objektů metra.

Ostatní ÚM:

 mapy pro projektové účely,

 mapy pro provozní potřeby organizací (požární plán závodu, situační plán 

vlečky, pasporty),

 dokumentační  mapová díla – geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby,
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 mapy pro pozemkové úpravy,

 lesnické mapy,

 vodohospodářské mapy (např. základní mapa přístavu),

 zemědělské mapy,

 mapy sídlišť,

 další, které nejsou uvedeny jako základní účelové mapy, anebo účelové mapy 

podzemních prostor.

3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace je podkladem hlavně pro:

 kolaudaci stavby

 zpracování údajů pro tvorbu GIS,

 projektovou činnost a rekonstrukční práce,

 pro vyhotovení účelových map.

Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby zabezpečuje 

autorizovaný geodet a kartograf dodavatele.

Dokumentace obsahuje číselné a grafické zpracováni výsledků měření skutečné

polohy a výšek pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení v závazném

geodetickým referenčním systému. Prostorové zaměření všech podzemních vedení 

a zařízení se realizuje před jejich zakrytím.

Projekt  skutečného provedení stavby také poukazuje na změny, které byly 

vykonány v průběhu výstavby, oproti tomu, jako bylo uvedeno ve schválené projektové 

dokumentaci.

Dokumentace musí být vyhotovena podle požadavků odběratele a podmínek 

dodavatele v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vyhotovuje se ve 2. a 3. třídě 

přesnosti, výjimečně ve 4. třídě přesnosti.

Výsledkem geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je mapa.
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3.3.1 Sběr údajů pro DSPS 

Určení souřadnic, výšek a dalších atributů podrobných bodů objektů silniční

komunikace a jiných objektů nacházejících se v zájmovém území se nazývá

shromaždování údajů pro DSPS. Podrobný bod je charakteristický bod, který svou

souřadnicí, výškou, či atributem charakterizuje stav anebo vlastnost  objektů silniční

komunikace [1].

Shromaždování údajů se realizuje přímím měřením v terénu. 

Hlavním kritériem kvality je přesnost údajů, určená střední souřadnicovou a 

výškovou chybou, které vyjadřují relativní nejistotu v určení polohy a výšky podrobných 

bodů vzhledem na nejbližší bod bodového pole. Podle účelu použití se podrobné body 

určují v 2. a v 3. třídě přesnosti, (viz tab. 3.1).

Tabulka 3.1

Kvalitativní kritéria [1]

Podle stavebního zákona jsou přímí dodavatelé a investoři stavby povinní 

vyhotovovat dokumentaci geodetických prací už v průběhu výstavby. Zaměření 

podzemních objektů, inženýrských sítí a zařízení pro tuto dokumentaci se musí provést

vždy před jejich zakrytím.

Polohopis tvoří prvky terénu a stavební objekty, předměty trvalého charakteru, 

pevně spojené s terénem a se silniční komunikací, které jsou obsahem projektové 

dokumentace:

 osa silniční komunikace – myšlená čára jednoznačně definovaná projektem,

 silniční těleso – hranice vozovky, 

 hrany, 

 násypy a zářezy, 

střední chyba Hodnota střední chyby
střední souřadnicová chyba podrobných bodů pro 

2. třídu přesnosti
mxy  < 0,04 m

střední souřadnicová chyba  podrobných bodů pro 

3. třídu přesnosti
mxy  < 0,06 m

střední výšková chyba  podrobných bodů mH  < 0,10 m
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 opěrné a zárubní stěny, 

 svodidla, zábradlí,

 objekty nacházející se na silniční komunikaci – vpustě, 

 mosty, 

 odvodňovací zařízení ´´překopy, rigoly a pod.´´,

 objekty křižující silniční komunikaci – mosty,

 řeky, 

 vedení a pod.,

 osový polygon silniční komunikace – body situované v ose dálnice (staničení po 25

m),

 lokalizační body silniční komunikace,

 blízké PBPP podzemní objekty,

 oploceni – silniční komunikaci, 

 hranice – vzniklé dokončením stavebních objektů, 

 obslužné dopravné zařízeni – odpočívadla, 

 čerpací stanice apod.,

 svislé a vodorovné dopravné značení,

 potrubí a kabelové vedení.

Výškopis tvoří nadmořské výšky stanovených bodů předmětu polohopisu a výšky 

charakteristických bodů terénu. Šrafování sklonitých terénních ploch.

3.3.2 Výsledky tvorby DSPS

Výsledkem tvorby DSPS je textová a grafická část. Jsou to: 

- textová a číselné data (technické zprávy, seznamy souřadnic),

- grafická data (výkresy).

TECHNICKÁ ZPRÁVA - má textovou formu, popisuje tvorbu grafické části. 

SOUŘADNICE A VÝSTUPY Z VÝPOČTŮ SPECIALIZOVANÝCH PROGRAMŮ  - tato část 

je v textové formě, obsahuje seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole a podrobných 

bodů  v rámci celého územního celku. 
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VÝKRESY – tvoří grafickou část dokumentace, která se zpracovává  v různém  měřítku

1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, anebo 1:5000. Měřítko závisí od druhu stavby a na 

množství podrobností, tak aby byla zaručena přehlednost a čitelnost mapy. V ní se 

znázorňují výsledky zaměření skutečné polohy a výšky dokončených pozemních, 

podzemních a nadzemních objektů, zařízení a terénních úprav.

3.3.3 Odevzdání DSPS

Vyhotovená dokumentace se odevzdává jako sada dokumentace. Sada 

dokumentace se skládá z dokumentace v analogové (papírové) formě (v požadovaném 

počtu paré) a z digitálního nosiče (v požadovaném počtu ks) s předepsaným obsahem.

Analogový tvar: grafická forma, je to technická dokumentace staveb zaznamenaná 

na papíru, pauzovacím papíru anebo fólii.

Digitální tvar: je to číselně definovaná forma uložení údajů na mediích k tomu 

určených. Tento formát umožňuje opětovné využití údajů bez změny kvality těchto dat.

Odevzdává se územním orgánům geodézie a kartografie na aktualizaci státních 

mapových díl, na úpravu majetkoprávních vztahů a katastru nemovitosti.

Dokumentace se archivuje a využívá na kolaudační jednání, během provozu na 

údržbu objektů a při rekonstrukci. 
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4 ZPRACOVÁVANÁ LOKALITA PRO TVORBU DSPS

Tato kapitola je zaměřená na popis rychlostní silnice R3, jejíž součástí je úsek 

Obchvat R3 - Trstená. Popisuje přesný průběh celého úseku silnice R3 a technické 

parametry konkrétního objektu 103-00  Křižovatka na začátku úseku, který jsem měla za 

úkol zpracovat v rámci diplomové práce.

4.1 Rychlostní silnice R3

Rychlostní silnice 3 (R3) je rychlostní silnice na Slovensku, jejíž trasa je 

momentálně plánovaná od hraničního přechodu Trstená do Polska jako pokračování polské

silnice DK73 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 M24. Mezi Šahami  a Dudincami se

silnice R3 bude křižovat se silnicí R75. U Zvolena se spojí se silnicí R26, pak se napojí na 

silnici R17 a ty povedou po Šášovské Podhradí, kde se silnice R3 odpojí. Na úseku Martin -

Švošov bude silnice R3 procházet přes dálnici D18 (obr. 4.1)

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 E779 a 

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

silnici 1. třídy I/6510. Obr. 4.1  znázorňuje mapu dálnic Slovenské republiky.

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.

________________________________________________________________________
3 - státní silnice v Polsku,
4 -dálnice 2 v Maďarsku,  
5- rychlostní silnice 7,     
6- rychlostní silnice 6,     
7 - rychlostní silnice 1,  
8 - dálnice 2,
9 - mezinárodní evropská silnice  77,     
10 – silnice 1. třídy  č. 65.   
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Obr.4.1 Mapa dálnic Slovenské republiky
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4.2 Zpracovávaný úsek

Příprava výstavby úseku obchvatu R3 - Trstená  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.  

Obchvat R3 - Trstená 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.

Část úseku (0,000 - 0,376 km), se začlenil do objektu 103-00 Křižovatka na 

začátku úseku . Protože dokončovací práce byly provedeny pouze na části úseku, vybrala 

jsem si pro zpracování diplomové práce právě tento objekt.

4.3 Objekt 103-00  Křižovatka na začátku úseku

Identifikační údaje o objektu

Stavba:  OBCHVAT R3-TRSTENÁ

Číslo objektu: 103-00

Název objektu: Křižovatka na začátku úseku

Katastrální území: Tvrdošín

Okres:  Tvrdošín

Kraj:  Žilinský

Stavebník: Národní dálniční společnost, a.s.

Správce objektu po dokončení: Slovenská správa cest IVSC Žilina

Předmětem objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku je propojení od existující

silnice I/59 po křižovatku se silničním propojením (SO 102-00), který je ve funkci

přivaděče rychlostní silnice R3, zpátky na existující silnici I/59.  SO 103-00 Křižovatka na 

začátku úseku se dělí na dva úseky, a to úsek napojení na silnici R3 (viz obr.4.2, obr.4.3)

a úsek napojení na silnici I/59 (viz obr.4.4).
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Obr.4.2 Úsek napojení na silnici R3 – začátek úseku 

Obr.4.3 Úsek napojení na silnici R3 – konec úseku
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Obr. 4.4 Úsek napojení na silnici I/59

Přehledné  technické údaje objektu 103-00 – naprojektované [8]:

- délka trasy:  úsek napojení na R3 – 376 m,

                      úsek napojení na I/59  - 182,87 m,

- směrové oblouky: ,Rmin=150 m,

   Lmin=50 m,

- podélný profil: sklon max.=2,73%,min.0,71%,

- výškové oblouky: Rúmin=2 000 m,

- délka rozhledu na předjíždění pro 80km/h: 440m,

- příčný sklon  je v přímce střechovitý: 2,5%,

- počet úrovňových křižovatek: jedna-připojení cesty I/59,

Úsek napojení na R3: C9,5

- jízdní pruhy C9,5 : 2 x 3,50 m ,

- pruhy na odbočení a připojení: 3,5 m,

- vodící pruhy  C9,5: 2 x 0,25,

- odstavné pruhy C9,5: 2 x 0,50 m,

- vozovka – asfalt spolu šířky  C9,5: 8,5 m ,

- nezpevněná krajnice C9,5 :  2 x  0,5 m,
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Úsek napojení na I/59: C11,5

- pruhy na řazení v křižovatce: 3,5 m,

- vodící pruhy :  2 x 0,25,

- odstavné pruhy  C11,5: 2 x 0,50 m,

- vozovka – asfalt spolu šířky  C11,5: 10,5 m -11,5 m,

- nezpevněná krajnice C11,5 : 2 x  0,5 m -2 x 1,5 m,

- nezpevněná krajnice pro oba úseky -za sloupkem: 0,25 m,

- se svodidlem a při odvodňovacím rigole: 1,0 m,

- hranice silničního pozemku v pravidelném profilu: 0,6 m od paty svahu,

- počet propustí: 1 x úprava exis. propusti 2 x DN 800,2 x DN 800,

  1 x DN 800, 1 x DN 400,

Jiná zařízení: 

- hospodářský sjezd: 1 ks v km 0,103 97(napojení na I/59),

- odvedení dešťové vody lapači ropných látek: 1 ks v km 0,110(napojení na R3),

- zastávka SAD v obou směrech délky 25,0 m: 2 ks v km 0,210(napojení na R3),

- chodníky pro chodce, přístup a součást zastávek SAD, š. 2,0 m: 32,0m+44,0m=56,0 m,

- ochranné ostrůvky v křižovatce  : převýšení nad vozovku +10 cm.

Po jednom  roce  a sedmi měsících  byl  12. listopadu  2009 rok otevřen  více  jak 

2-kilometrový úsek obchvatu Trstená na rychlostní silnici R3 v polovičním profilu. Jednalo 

se o vůbec první úsek, který byl tehdy otevřen. Nutno dodat, že komunikace  měla být v 

polovičním profilu zprovozněna až v říjnu 2010,   takže  stavební práce tohoto úseku 

skončili už v ročním předstihu.
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5 MĚŘICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Tato kapitola obsahuje technické parametry měřického a programového vybavení, 

které jsem použila při zaměření skutečného provedení stavby a na zpracování naměřených

hodnot pro tvorbu DSPS objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku. Měřila jsem totální 

stanicí Leica TCR 803 ULTRA. Pracovala jsem v programu AutoCAD Civil 3D. 

Vybavení mi poskytla firma Váhostav, a.s..

5.1 Měřický přístroj

Leica TCR 803 ULTRA

Obr. 5.1 Leica TCR 803 ULTRA

Základní technické parametry přístroje [4] :

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

500 m. . 
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 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 urovnání přístroje. 

 Laserový převažovač.

 Nejvýkonnější dálkoměr s vysokou přesností (2 mm + 2 ppm) a s krátkým měřícím

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

dálkoměre pod 1 mm.

 Velmi krátký čas registrace do interní pamätí vrátane prirazení čísla bodu a kódu je pod 

1s.

 Měření na reflexí 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 ergonómia: nekonečné pohybovky. Expresní startovací  tlačitko na spuštění

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

ovládá bez snímaní ruce. 

 Hmotnost přístroje len 5,3 kg. 

 TCR 803 ULTRA se vyrábí aj ve verzi do extremně nízkých teplot –30 °C. 

 Rozsáhle 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 vytyčky 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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5.2 Programové vybavení

AutoCAD Civil 3D [18]

Je výkonná integrovaná CAD aplikace pro modelování a efektivnější projektování 

v oblastech: doprava a liniové stavby, projekty obytných a obchodných zón, práce s 

krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadů, rekultivace, sanace, těžbu nerostných surovin a 

další druhy inženýrských projektů. AutoCAD Civil 3D je objektová aplikace postavená na 

jádru AutoCADu (resp. Mapu 3D) - povrchy, příčné řezy, profily, popisky, atd. jsou 

dynamicky propojené, takže změny se projeví automaticky a vy můžete rychleji ohodnotit 

různé varianty, provést lepší rozhodnutí a rychle vytvořit nejaktuálnější dokumentaci. 

Aplikace nabízí rozsáhlou paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem 

terénu, zpracovává vrstevnice, 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. 

Zaměření dat: je tady plno funkci  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.

Návrh směrového řešení: návrh trasy je jednou z nejdůležitějších částí projektu. 

Cílem je mít k dispozici správné a integrované řešení. AutoCAD Civil 3D má několik 

možností, jak vytvářet trasy, a to buď z křivky, metodou tečnového polygonu, nebo po 

prvcích, kdy lze použít různé druhy přímých oblouků, přechodnic, S-křivek atd. 

Návrh výškového řešení: definování nivelety je dalším důležitým krokem při 

návrhu liniových staveb. Niveletu je možné vytvořit jak z křivky či po prvcích, tak 

i metodou tečnového polygonu. Mezi výškové řešení patří i výpočet klopení vozovky, 

které je vytvářeno podle tabulek a daných parametrů, kdy výpočet sleduje národní normy.
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Obr. 5.2 AutoCAD Civil 3D-návrh výškového řešení

Práce v reálných souřadnicích: je možné pracovat v reálných souřadných 

systémech a umísťovat tak návrhy do správné polohy. Uživatel např. může kreslit 

v globálním souřadném systému, ale výkres musí předat v místním systému. V aplikaci 

Civil 3D to není problém, protože je možné kdykoliv změnit souřadný systém bez změny 

dat a dále jsou k dispozici nástroje pro další transformaci dat, tak aby odpovídala realitě.

Automatická tvorba křižovatek: poskytuje intuitivní nástroj pro automatickou 

tvorbu křižovatek. Tyto křižovatky jsou dynamicky propojeny s koridory komunikací.

Kontrola návrhu: při všech projektech je nutné kontrolovat, zda použité řešení 

odpovídá národním normám a standardům. Při práci v AutoCADu Civil 3D se můžete 

spolehnout na to, že program bude kontrolovat váš návrh a upozorní vás, pokud použijete 

takové řešení, které pro daná pravidla není vhodné. Týká se to jak směrového, tak 

i výškového návrhu projektu. Kontrolují se například velikosti oblouků, délky přechodnic, 

příčné sklony či sklony nivelet. Samozřejmostí je i možná tvorba vlastních pravidel pro 

další kontroly.

Vykreslování příčných řezů: automaticky generuje příčné řezy z kresby.

V aplikaci stačí pouze definovat místa pro vytvoření řezu, výhodou je automatické 

očíslování řezů, možnost tvorby nekolmého příčného řezu a nestálá aktuálnost řezů 
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s modelem.. Tyto příčné řezy jsou neustále spojeny s modelem, změní-li se výchozí model, 

řezy se automaticky aktualizují podle posledního zadání.

Obr. 5.3 AutoCAD Civil 3D-vykreslování příčných řezů

Tvorba výkresové dokumentace: příprava finálních výkresů je posledním krokem 

všech projektů a zároveň je to činnost velice zdlouhavá a pracná. Je potřeba nachystat 

jednotlivá rozvržení, každé rozvržení opatřit rozpiskou, značkami pro skladbu výkresů, 

legendou atd. Celý výkresový model je tedy rozdělen na jednotlivé výkresy a každý výkres 

má svůj správný rozměr papíru, rozpisku, měřítko, barvy a další možná nastavení.

Popisky, tabulky a výpisy: Velká část projekční práce souvisí s tvorbou popisků, 

tabulek a výpisů z dané kresby. Tato práce je velice náročná na čas a jakákoliv změna 

v projektu s sebou nese i nutnost kontroly všech těchto prvků. Kromě automatických 

popisků a tabulek (např. vytyčovací tabulky, tabulky kubatur apod.)si můžete nechat 

generovat množství výpisů z kresby. Tabulky či reporty se upravují podle aktuálního stavu 

modelu.

Mapové knihy: díky tomu, že AutoCAD Civil 3D obsahuje i produkt AutoCAD 

Map 3D, má k dispozici mimo jiné i nástroje pro tvorbu map. Tyto nástroje umí 

automaticky generovat legendy či dynamické popisky, které zobrazují aktuální stav kresby. 
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Je možné definovat styly pro tvorbu map a rozdělení barev. Tyto styly je možné uložit 

a opakovaně použít pro tvorbu dalších map. Mapy se tisknou pomocí mapové knihy, ve 

které lze definovat šablony pro tvorbu jednotlivých rozvržení, legend, rozpisek, směrových 

růžic atd. Je velmi příjemné, pokud má uživatel možnost připravit si všechny podklady pro 

tisk, jako je rám mapového listu a mimo rámové údaje (razítko, měřítko, popisky apod.), 

a následně pro vybraná data spustit tiskovou úlohu, která se kompletně zpracuje, kdy bude 

potřeba (třeba přes noc).
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6 POUŽITÉ MĚŘICKÉ METODY
Obsahem této kapitoly jsou popsané použité měřické metody  pro polohopisné a 

výškopisné zaměření skutečného provedení stavby objektu 103-00  Křižovatka na začátku

úseku.

6.1 Polární metoda

    Základní metodou podrobného měření polohopisu je polární metoda. 

Polohopisné určovaní polohy bodů touto metodou se zakládá na polohopisném měření

polárních prvků a to vodorovných uhlů a vodorovných délek, které jsou teodolitem měřené

na stanovisku. Stanoviskem přístroje jsou body polohového bodového pole a všechny

pomocné body.Vodorovné uhly se měří na jednotlivé podrobné body od východiskového 

(nulového) směru a délky dálkoměrem, (viz obr. 6.1) [1].

Obr. 6.1 Metoda polárních souřadnic

6.2 Trigonometrické měření výšek

Trigonometrické určování výšek a převýšení je založeno na řešení trojúhelníka s 

uvážením fyzikálních vlastností Země a zemské atmosféry. Na trigonometrické měření 

převýšení v závislosti na vzdálenosti bodu od stanoviska měření vplývá zakřivení Země, ke

kterému se přidružuje aj účinek refrakce. Proto z hlediska pracovních postupů rozlišujeme 

trigonometrické měření převýšení na blízké body (do 300 m) a vzdálené body( nad 300 m). 
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U trigonometrického měření převýšení na blízké body nepřiřazujeme opravy ze zakřivení

Země a refrakce. V našem případě jsem dodržela vzdálenost  do 300 m.

Jak je daná HA - výška bodu  A, výšku bodu  B - HB určíme tak, že nad bodem  

A zcentrujeme a zhorizontujeme přístroj (obr. 6.2), odměříme výšku přístroje  hp .

Na bode  B   odměříme výšku cíle  hc a výšku bodu B vypočteme podle rovnice:

cpAB hhhHH                                                                                                         (6.1)                                            

Převýšení  h  vypočítáme podle rovnice:

zddzgssh ss cossincottg   ,                                                                           (6.2) 

kde z je zenitoví uhel.

Znaménko převýšení se řídi podle znaménka výškového uhlu, anebo velkosti

zenitového uhlu [1].

Obr. 6.2 Trigonometrické určení výšky bodu

Obr. 6.3  Totální stanice při  trigonometrickém měření
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7 VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

STAVBY

Na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby objektu 103-00 

Křižovatka na začátku úseku bylo v první řadě potřebné důsledné vlastní podrobné 

zaměření skutečného stavu všech prvků tohoto objektu. 

7.1 Přípravné práce

Před samotným měřením jsem se důkladně obeznámila  s projektovou dokumentací

pro realizaci prací pro objekt  103-00 Křižovatka na začátku úseku, datum 10. 2006 

(stručně je popsaná v kap. 4) a s terénem.

Taktéž jsem byla obeznámená se skutečností, že součástí stavby objektu 103-00 

Křižovatka na začátku úseku, jako uvádím v kap.4, je kanalizace a odlučovač ropných 

látek, ale tyto se ještě samostatně označují jako objekty 501 Kanalizace a 502 Odlučovač 

ropných látek. Protože dokumentace skutečného provedení stavby těchto objektů 501 a 502 

byla už vypracována a odevzdána zadavateli stavby NDS, a.s. Bratislava, z toho důvodu

nebudou  tyto objekty  zahrnuty do dokumentace skutečného provedení stavby objektu 

103-00 Křižovatka na začátku úseku, kterou zpracovávám.

V dané lokalitě jsem si vyhledala body, na které se dalo připojit celé měření. Jako 

nejvýhodnější byly body vytyčovací sítě č. 774, 775, 776. Souřadnice těchto bodů, sou 

uvedeny v tabulce  7.1, a geodetické údaje bodů uvádím v příloze č. 12.

Tabulka 7.1

Body vytyčovací sítě

Číslo bodu Y [m] X  [m] H  [m n. m.]

774 382166.510 1163444.890 577.861

775 382016.050 1163217.990 580.587

776 381813.850 1163044.300 583.803

Souřadnice bodů jsou určeny v S-JTSK a výšky v Bpv.
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7.2 Rekognoskace terénu

Prvním úkolem při rekognoskaci terénu bylo vyhledání bodů vytyčovací sítě, 

z které se vychází a zjištění zda nedošlo k jejich poškození. Stávající body byly shledány 

neporušeny.

Poté následovala rekognoskace zaměřovaného objektu 103-00 Křižovatka na 

začátku úseku. V době měření byla silniční komunikace v polovičním provozu. Stanoviska  

nutná pro zaměření jsem volila co nejbezpečněji.

7.3 Realizace měřických prací

Po rekognoskaci terénu jsem přešla k vlastnímu měření. Předmětem měření bylo 

polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu provedených stavebních prací na 

objektu  103-00 Křižovatka na začátku úseku. Zaměřila jsem všechny identické a lomové 

body objektu podle požadavků zadavatele stavby NDS, a.s. Bratislava. Části objektu, které 

jsou pod terénem, byly zaměřeny před konečným zasypáním.

Zaměření se skládá ze dvou částí.

1. Průběžné měření během výstavby.

2. Zaměření stavebního objektu po ukončení stavebních prací.

Přímo v terénu byl vyhotoven měřický náčrt, na kterém byly vyznačené podrobné 

body a jejich pořadová čísla, aby při jejich zpracování nedošlo k omylu.

Pro zaměření objektu bylo použito přechodné stanovisko. Poloha podrobných bodů

objektu byla určena polární metodou z bodů vytyčovací sítě stavby  č. 774, 775, 776. 

Výšky byly určeny trigonometrickou metodou.

Použitý souřadnicový systém: S-JTSK .

Použitý výškový systém: Bpv.

Technické vybavení při měřických pracích: totální stanice Leica TCR 803 ULTRA,

(viz kap. 5), v.č. 832259 a ostatní příslušenství.
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7.3.1 Předmět měření

Předmětem měření bylo: 

1. polohopis :

 osa silniční komunikace,

 osa polní silnice,

 hranice asfaltu,

 silniční rigol,

 dlážděný příkop,

 zemní příkop,

 chodník,

 autobusová zastávka,

 svodidlo,

 nezpevněná krajnice,

 betonová dlažba,

 ostrůvek,

 propust,

 hrana svahu,

 uliční vpust,

 šachta,

 hranice polní silnice.

2. Výškopis

- tvoří nadmořské výšky bodů předmětu polohopisu.

3. Dopravní značení

- vodorovné dopravní značení,

- svislé dopravní značení.
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Obr. 7.1 Předměty měření části objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku

Obr. 7.2 Předměty měření části objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku
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Příčné řezy jsem měřila v profilech v rozsahu  25 m a také tam, kde to vyžadovala

změna terénu. Byly zaměřeny na  obě strany od osy podélného profilu. Podrobné body 

příčného profilu byly zaměřeny polohově a výškově všude tam, kde se sklon terénu 

výrazně měnil.

7.3.2 Přesnost měření

Přesnost určení souřadnic měřených podrobných bodů odpovídá třídě přesnosti 3.

Vyjadřuje se ve vztahu k blízkým bodům polohového bodového pole. Poloha podrobných 

bodů musí být určena měřením v terénu s přesností, která je dána základní střední 

souřadnicovou chybou mxy  < 0,06 m.
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8 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

Po zaměření podrobných bodů v terénu následovalo zpracování polohopisného a 

výškopisného měření, jehož cílem je zobrazit část zemského povrchu v určitém poměre

zmenšení, čili v určitém měřítku.

Pro zpracováni naměřených hodnot byl použit program AutoCAD Civil 3D

s geodetickou nádstavbou Neumap 2009, (viz kap. 5).

Při zpracování naměřených údajů jsem se držela technických podmínek pro  tvorbu 

DSPS, které jsou stručně níže uvedené.

Technické podmínky pro tvorbu DSPS – požadavky  na tvorbu DSPS podle 

zadavatele stavby NDS, a.s. Bratislava:

- cílem zpracování TP bylo sjednocení požadavků na zpracování a převzetí dokumentace 

staveb silničních komunikací. SSC na úseku správy a údržby dálnic, je jako koncový 

uživatel. V současnosti přebírá prostřednictvím investičního úseku od různých zhotovitelů

různě zpracovánu digitální dokumentaci (DD). Bylo potřebné, aby se požadavky na tvorbu 

DD sjednotily a aby se s dokumentací dalo pracovat bez ohledu nato, kdo ji  zpracoval. 

Tento úsek potřebuje průběžně během životnosti stavby poskytovat různé údaje z DD jako 

pro vlastní potřebu SSC, tak pro ostatní zájemce a uživatele ochranného pásma PK.

Technické podmínky  [7] :    

Forma Dokumentace

 Dokumentace se odevzdá v papírové formě a v digitální formě tak, aby se dala 

vytisknout nová.

 Médiem, na kterém se odevzdá dokumentace v digitálním tvare je CD-ROM nosič.

 Údaje na CD nosiči jsou uspořádány v struktuře adresářů podle předpisů TP  08/2002.

Textová a číselná data

 Textová data se uloží ve formátu .pdf.

 Tabulková data se uloží ve formátu .xls.

 Seznamy souřadnic bodů, výstupy z výpočtů specializovaných programů a jiné údaje se

musí uložit ve formátu .txt.
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Požadavky  na data ve formátu .txt

 Obsahem souboru je prostý text ve formě poznámkového bloku.

Základní výkresy dokumentace silničních komunikací:

- polohopisné a výškopisné zaměření,

- podélný profil,

- vzorový příčný řez,

- příčné řezy,

které se vyhotoví ve vektorovém tvaru ve formátu .dwg.

Zásady vytváření základních výkresů

 Soubory bodů  vytvořené ve  formátu .dwg. Soubor vytvořený programem AutoCAD 

2009 – s geodetickou nadstavbou Neumap 2009.

 Každý výkres má své grafické atributy (hladina, barva, typ čáry, tloušťka čáry).

 Kresbu třeba smysluplně rozdělit do hladin.

 Hladiny se pojmenují tak, že každé hladině se přiřadí právě jedno jméno (název).

 Při volbě barvy, typu a tloušťky čáry je třeba dodržovat předepsané atributy.

 Rozměr  výkresu: výkres  je  ve  formátu 3D, kresba se znázorňuje  v rovině x, y

(z souřadnice prvků se rovná 0).

 Výškový a souřadnicový systém: Bpv a S-JTSK.

8.1 Zpracování textové části DSPS

Textovou  část DSPS tvoří seznam souřadnic podrobných bodů  a technická zpráva. 

8.1.1 Seznam souřadnic

Export naměřených hodnot z přístroje jsem udělala pomocí  programu Data 

Exchange Manager . Data Exchange Manager je programové vybavení ke stažení 

naměřených dat z přístroje do počítače.

Výsledkem počtářských prácí je seznam souřadnic bodů.

Číslování podrobných bodů je v tvaru: 90-předčíslí bodu, 1030-číselné označení

stavebního objektu, 0001-pořadové číslo podrobného bodu.
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Seznam souřadnic jsem uložila jako  tabulková data ve formátu .xls a jako textová

data ve formátu .txt:

Seznam souřadnic.xls: viz příloha č. 8

Seznam souřadnic.txt: viz příloha č. 9. V této příloze uvádím jen první stranu na ukázku.

8.1.2 Technická zpráva

Součástí textové části DSPS je samozřejmě technická zpráva (viz příloha č. 1),

která obsahuje všechny potřebné informace o podkladech, ze kterých se vycházelo při

tvorbě DSPS, o vytyčovací síti, metodách polohového a výškového měření bodů, 

technickém vybavení a obsahu digitálního média (CD).

Textová data technické zprávy jsou uložena ve formátu .pdf. :

Technická zpráva.pdf.

8.2 Grafické zpracování DSPS

Grafickou tvorbu DSPS představuje tvorba výkresů.

Při tvorbě výkresů jsem se držela technických podmínek pro  tvorbu DSPS.

Výsledkem grafických prací je mapa.

Všechny výkresy jsou vyhotovené ve formátu .dwg. Využila jsem programové

prostředí AutoCAD Civil 3D – s geodetickou nadstavbou Neumap 2009, (viz kap 5).

Do výkresu jsem importovala soubor podrobných bodů, které byly zobrazeny na 

obrazovce počítače. Ve výkrese jsem nastavila atributy. V těchto atributech se nastavuje

hladina (název), barva, typ čáry, tloušťka čáry, styl vykreslování.  Potom jsem si nastavila 

jednotlivé hladiny pro kreslení. Vynesené body jsem spojovala podle měřického náčrtu, a 

to liniemi nebo jsem umísťovala mapové značky podle zaznamenaných kódu u podrobných 

bodů.

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

v grafice nacházejících se ve výkresu a taktéž legenda.

Celý název jednotlivých výkresů určují náležitosti DSPS. Název závisí od 

strukturálního obsahu výkresu.



Bc. Jarmila Turčinová: Dokumentace skutečného provedení stavby obchvatu R3-Trstená.

2010                                                                                                                                      40

Výsledkem grafického zpracování jsou výkresy:

- polohopisné a výškopisné zaměření, (viz příloha č. 2),

- podélný profil úseku napojení na I/59, (viz příloha č. 3),

- podélný profil úseku napojení na R3, (viz příloha č. 4),

- vzorový příčný řez, (viz příloha č. 5),

- příčné řezy úseku napojení na I/59, (viz příloha č. 6),

- příčné řezy úseku napojení na R3, (viz příloha č. 7).

Polohopisné a výškopisné zaměření.dwg: tento výkres obsahuje polohopisné a 

výškopisné zaměření objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku. Je  to nejobsáhlejší

výkres. Obsahuje následující hladiny :

 osa silniční komunikace úseku napojení na I/59,

 osa silniční komunikace úseku napojení na R3,

 osa polní silnice,

 hranice asfaltu,

 silniční rigol,

 dlážděný příkop,

 zemní příkop,

 chodník,

 autobusová zastávka,

 svodidlo,

 nezpevněná krajnice,

 betonová dlažba,

 ostrůvek,

 propust,

 hrana svahu,

 uliční vpust,

 šachta,

 hranice polní silnice,

 vodorovné dopravní značení,

 svislé dopravní značení,

 vytyčovací síť,
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 bod vytyčovací sítě,

 projekt.

Polohopisné a výškopisné zaměření je vyhotoveno v měřítku 1:250.

Podélný profil úseku napojení na  I/59.dwg

Podélný profil úseku napojení na  R3.dwg

Obsahem těchto výkresů je svislý řez terénu vedený osou hotové stavby.

V podélném profilu se řeší také výškové vedení trasy – niveleta. Oba profily jsou 

vyhotoveny v měřítku 1:500/100.

Vzorový příčný řez.dwg: vzorový příčný řez  je vyhotoven v násypu trasy 

silničního napojení na R3. Je vyhotoven v měřítku 1: 100.

Příčné řezy úseku napojení na I/59.dwg.

Příčné řezy úseku napojení na R3.dwg.

Příčné řezy jsou vyhotoveny v profilech v rozsahu  25 m a též tam, kde to 

vyžadovala tvárnost terénu, na  obě strany od osy podélného profilu. Jsou kolmé na osu

podélného profilu. Oba řezy jsou vyhotoveny v měřítku 1:250.

8.3 Seznam příloh DSPS

Celkový seznam příloh, který je součástí geodetické časti dokumentace skutečného

provedení stavby  objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku, obsahuje: čísla příloh, 

názvy příloh, měřítko jednotlivých výkresů a rozměr výkresů a textových dokumentů

vzhledem na rozměr A4. 

    Seznam příloh je popsán v tabulce 8.1.
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Tabulka 8.1

Seznam příloh DSPS  objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku

SEZNAM PŘÍLOH

Č. přílohy Název Měřítko Počet listů

1 Technická zpráva - 2xA4

2 Polohopisné a výškopisné zaměření 1:250 33xA4

3 Podélný profil  úseku napojení na  I/59 1:500/100 4xA4

4 Podélný profil úseku napojení na R3 1:500/100 5xA4

5 Vzorový příčný řez 1: 100 2xA4

6 Příčné řezy úseku napojení na  I/59 1:250 3xA4

7 Příčné řezy úseku napojení na  R3 1:250 5xA4

8 Seznam souřadnic.xls. - 18xA4

9 Seznam souřadnic.txt. - 18xA4

10 CD médium - -
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9 ZÁVĚR

Silniční komunikace jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Dnešní rychlý 

styl života nás neustále podněcuje k budování nových komunikací, po kterých se zajišťuje 

přeprava osob i nákladů. 

Rozvoj investiční výstavby klade v dnešní době stále nové požadavky na mapová 

díla. Tímto stoupá jejich úroveň, která je jakýmsi ukazovatelem technické vyspělosti 

společnosti.

Zaváděním automatizace dochází ke změnám technologií tvorby účelových map. 

V minulosti pouze automapy, ale v dnešní době převažuje digitální forma mapy v přijímači 

GPS navigátoru ve svém vozidle.

Nejdřív než se vyhotoví mapa, musí se vyhotovit dokumentace skutečného 

provedení stavby jednotlivých stavebných objektů, která se potom využívá na tvorbu 

Základní mapy dálnice. 

Proto vznikají nové směrnice a předpisy, které tvorbu účelových map v digitální 

formě koordinují. Předpisy zabezpečují, aby výstupy počítačové grafiky nebyly len 

efektními obrázky v počítači, ale aby měly potřebnou technickou a informativní kvalitu.

V mé diplomové práci jsem se  zabývala procesem zaměření a následovným 

zpracováním naměřených dat. Výsledkem mé práce je geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby obchvatu R3-Trstená konkrétního objektu 103-00 Křižovatka 

na začátku úseku. 

K měření jsem použila totální stanici Leica TCR 803 ULTRA a na grafické 

zpracování jsem využila program AutoCAD Civil 3D.  Pro zaměření skutečného stavu byl 

použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Podrobné body byly zaměřeny 

polární metodou. Kritérium přesnosti pro třetí třídu mapování bylo splněno.

Při tvorbě dokumentace skutečného provedení stavby objektu 103-00 Křižovatka 

na začátku úseku jsem se řídila technickými podmínkami pro tvorbu DSPS od NDS, a.s. 

Bratislava, aby se dále mohla využít pro tvorbu Základní mapy  dálnic.  

DSPS objektu 103-00 Křižovatka na začátku úseku náležitostmi a přesností 

zodpovídá předpisům.
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