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Summary 

The Bachelor work describes procedure and course of geodetic works during the road 

construction: Transfer of the road 1/7 – 1.stage Chomutov – Křímov. In the opening part, the work 

describes locality, setting out net and a survey project documentation. Afterwards, the work 

describes setting out of the road detail survey points and a control setting out of the detail survey 

points with the use of polar setting out methods,  trigonometric leveling and  a levelling from the 

center between the rods. In the next part,  surveying the as-build construction with the use of polar 

method is described. This is followed by calculations and  evaluation of obtained data and their 

graphic presentation by  specialized software. The attached charts of measured values, thematical 

map, longitudinal and cross sections are the main point of the Bachelor work.  

Keywords:   setting out net, permitted setting-out deviation, control measurement, levelling from 

  the center between the rods, longitudinal section, cross section 

 

 

 

Anotace 

Bakalářská práce popisuje postup a průběh geodetických prací při výstavbě komunikace: 

Přeložka silnice I/7 – I. etapa Chomutov - Křímov. V první části bakalářská práce popisuje lokalitu, 

vytyčovací síť a geodetickou projektovou dokumentaci. V další části popisuje vytyčování 

podrobných bodů komunikace a kontrolní vytyčení podrobných bodů komunikace s využitím metod 

polárního vytyčení, trigonometrického určování výšek a nivelace ze středu. V další části popisuje 

zaměření skutečného provedení vrstvy komunikace s využitím polární metody. Následují výpočty   

a vyhodnocení získaných dat a grafické zpracování ve specializovaném softwaru. Hlavním prvkem 

bakalářské práce jsou tabulky naměřených hodnot, účelová mapa a podélné a příčné profily 

obsažené v příloze. 

Klíčová slova:   vytyčovací síť, mezní vytyčovací odchylka, kontrolní měření, nivelace ze středu, 

  podélný profil, příčný profil 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce jsou geodetické práce při výstavbě komunikace „Přeložka 

silnice I/7 Chomutov - Křímov“ v okrese Chomutov, v obci Chomutov, v katastrálním území 

Chomutov II. 

Vlastní práce je orientována na vytyčení a zaměření silniční komunikace v km 0.200-

0.300 při výstavbě I. etapy přeložky silnice I/7 Chomutov - Křímov. Souřadnicové připojení do 

polohového a výškového systému bude provedeno s využitím vytyčovací sítě stavby, která byla 

dodána a spravována investorem. Vytyčení podrobných bodů silniční komunikace bude provedeno 

kombinací metod polárního vytyčení a trigonometrického určování výšek z pilířů nucené centrace. 

Kontrolní vytyčení podrobných bodů silniční komunikace bude provedeno s využitím kontrolních 

geometrických prvků a technické nivelace ze středu. Zaměření skutečného provedení silniční 

komunikace bude provedeno opět kombinací metod měření polárních souřadnic a 

trigonometrického určování výšek ze stanoviska nucené centrace. Souřadnicové připojení do 

polohového a výškového systému bude provedeno v jedné skupině a jednosměrně. Výsledky 

budou zpracovány v programovém systému Groma V9, Microsoft Excel 2003, Microsoft Word 2003 

a MicroStation V8. Výstupem celého měření bude vytyčovací protokol z totální stanice Leica 

TCR803 Power, nivelační zápisník, technická zpráva, zápisník polárního měření, výpočetní 

protokol polárního měření a seznam souřadnic připojovacích bodů vytyčovací sítě a podrobných 

bodů. Dále budou vyhotoveny tabulky vytyčených a zaměřených hodnot, které budou porovnávány 

s projektem, účelová mapa v měřítku 1:500 a podélné a příčné profily skutečného provedení 

silniční komunikace.  

Pro rozsáhlost vytyčovacích a zaměřovacích prací na založení tělesa silniční komunikace 

(hrubých terénních úpravách), zemních tělesech (zemních pláních), jednotlivých vrstvách podkladu 

silniční komunikace a samotného krytu vozovky jsem se rozhodl pro účely bakalářské práce použít 

jen vytyčení vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace v km 0.200 – 0.300 levý pruh, který jsem po té i 

zaměřil a porovnal s projektem. V rámci bakalářské práce jsem neprovedl rozbory přesnosti 

z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce. 
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1. Vybudování vyty čovací sít ě 

1.1. Lokalita 

Silnice I/7 je důležitým dopravním tahem vedeným z Prahy až na státní hranici                        

se Spolkovou republikou Německo. 

Silniční stavba Chomutov – Hora Sv.Šebestiána  je součástí deseti staveb, které rozšiřují 

rychlostní komunikaci R7 a na ni navazující silnici I/7 spojující Prahu s Chomutovem.  

V roce 2004 byla zahájena stavba přeložky v úseku Chomutov – Hora Sv. Šebestiána, 

která vede skrz Krušné hory. Hlavním cílem výstavby této přeložky bylo zajistit plynulejší dopravu, 

zvláště v zimních měsících, a odlehčit statutárnímu městu Chomutov a přilehlým obcím                   

od kamionové dopravy, hluku a prachu. Tato silniční stavba byla rozdělena do tří stavebních etap. 

I. etapa Chomutov-Křímov [obr.1] byla realizována jako poslední ze tří etap této silniční 

stavby. Délka této I. etapy byla 6,8km. Jedná se o dvouproudovou komunikaci doplněnou               

o stoupající a klesající jízdní pruh. Součástí této etapy je též estakáda1 v km 1.348-2.008, 

mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/13 a přemostění údolí potoka Hačka a železniční tratě 

Chomutov - Křímov. Dokončení prací na této komunikaci je naplánováno na konec roku 2012                 

a předpokládaná cena je 14 mld.Kč. [zdroj 1] 

 

Obrázek 1:  I. etapa Chomutov-Křímov 

                                                 

1  Estakáda je dopravní stavba příbuzná mostu; jedná se o komunikační těleso nesené sloupy. Na rozdíl 

od mostu, jehož účelem je překlenout překážku (údolí, řeku apod.) se estakády staví tam, kde by vzhledem k profilu terénu 

bylo nemožné nebo příliš nákladné zbudovat pozemní komunikaci, v husté zástavbě pro překlenutí vzdálenosti bez 

úrovňového křížení, nebo za účelem oddělení dopravní trasy od okolní krajiny. [zdroj 2] 
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1.2. Vytyčovací sí ť 

Hlavní body polohové vytyčovací sítě silniční komunikace byly určeny přístrojem Ashtech 

ProMark 2 GPS Surveying System, firmou GEOSTA. Tato firma zastupovala investora pro 

geodetickou část silniční stavby. 

 Při tvorbě hlavních bodů polohové vytyčovací sítě byla použita statická metoda2 

s využitím globálního navigačního souřadnicového systému (dále jen GNSS). Při tvorbě hlavních 

bodů výškové vytyčovací sítě byl využit nivelační přístroj Zeiss Dini21 a metoda přesné nivelace.  

Metoda přesné nivelace vyrovnala výškové odchylky, které vznikly při měření statickou 

metodou s využitím GNSS. Tyto odchylky vznikly z omezeného zorného úhlu a z nerovnoměrného 

rozložení satelitů NAVSTAR v nadhlavníku fázového centra přístroje využívající GNSS. Metodou 

přesné nivelace byly znivelovány všechny výškové vytyčovací body podél I. etapy silniční stavby. 

Tímto byla také zaručena vzájemná výšková návaznost stavebních objektů (dále jen So) v rozsahu 

celé I. etapy. 

Hlavní body polohové a výškové vytyčovací sítě byly stabilizovány na pilíři s nucenou 

centrací a výškovým hrotem. Vytyčovací síť mi byla předána formou předávacího protokolu      

č.27-2008 [Příloha 1]. 

 

Obrázek 2: Náhled předávacího protokolu č.27-2008 

                                                 

2  Statická metoda je časově nejnáročnější a zároveň nejpřesnější metoda s využitím GNSS. Jde o 

kontinuální observaci několika přijímačů po dobu několika hodin až dnů v závislosti na délkovém vektoru mezi přijímači. 

Dosažitelná přesnost v poloze pomocí statické metody se pohybuje mezi 3 až 5 mm. Tato metoda se využívá při tvorbě 

bodových základů a posunů a přetvoření. [zdroj 3] 
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1.3. Rekognoskace terénu 

Na základě předávacího protokolu bodů vytyčovací sítě jsem body vytyčovací sítě 

vyhledal v terénu. Body 5015 až 5023 jsem nalezl nepoškozené. V okolí km 0.200-0.300 silniční 

komunikace se nalézaly body 5019, 5020 a 5021 [obr.3]. Z bodu 5019 a 5021 nebyla přímá 

viditelnost na bod 5020 z důvodu postavení opěrného a mostního pilíře So221. Mezi body 5021    a 

5019 byla přímá viditelnost. Nebylo tedy nutné, vyhotovit další zhuštění vytyčovací sítě. 

 

 

Obrázek 3: Vytyčovací síť stavby v km 0.200-0.300 

1.4. Projektová dokumentace – geodetická část 

Projektovou dokumentaci mi poskytl koordinátor stavby. Skládala se z textové a grafické 

části. Textová část obsahovala technickou zprávu a seznam souřadnic podrobných bodů nivelety 

v profilech po 20m. Grafická část obsahovala vzorové podélné profily, vzorové příčné profily, 

podélné a příčné profily silniční komunikace a celkovou situaci stavby s novým silničním tělesem.  

Podélný profil obsahoval podélný řez v niveletě silniční komunikace a její staničení. Staničení bylo  

i v důležitých místech nivelety (změny stoupání a klesání atd.). Podélný profil dále obsahoval 
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výškové kóty stávajícího terénu, výškové kóty nivelety silniční komunikace a její spád vyjádřený 

v procentech.  

Vzorový příčný profil znázorňoval jednotlivé skladby vozovky a definoval jejich tloušťky    

a spád. Vzorový příčný profil byl určen vždy pro vymezený soubor staničení trasy silniční 

komunikace (např. km 0.000-0.400). 

Příčný profil obsahovaly příčné řezy silniční komunikace v profilech po 20m. Příčné řezy 

[obr.4] obsahovaly rozměry silniční komunikace od osy nivelety v daném profilu, výškové kóty 

stávajícího terénu, zemních plání a konečného krytu vozovky a spády k těmto kótám. 

 

 

Obrázek 4: Příčný řez silniční komunikace v km 0.200 
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2. Vytyčovací práce 

Způsob vytyčovacích značek musí zejména zajistit přiměřenou jednoznačnost vytyčené 

hodnoty. Způsob vyznačení vytyčovací značky se dělí do 3 tříd přesnosti [tab.1]. 

Tabulka 1: Třídy přesnosti vytyčovací značky 

Třída 
přesnosti 

Vytyčovací značka 

1 
Důlek nebo otvor o průměru menším než 3 mm, ryska 
nebo křížek v ocelové destičce, pásku, skobě, nebo tyči. 

Ryska nebo křížek vyrytý v betonu. 
2 Ryska nebo křížek vyrytý na plošce, vyznačené barevným 

lakem na povrchu zdiva nebo ocelové konstrukci. 

3 
Hřeb v lavičce, železná trubka, dřevěný kolík s hřebíčkem, 
kámen s vyznačeným křížkem. 

  

Vytyčovací značky se vyznačují na stabilizačních zařízeních (betonových blocích, 

kamenných hranolech, lavičkách) pomocí kolíků, železných trubek a hřebů. Dále se vyznačují na 

částech objektů, které již byly dokončeny s ohledem na jejich přetvoření, a na dosavadních 

objektech. 

Za vytyčení se také považuje určení polohy značky na stavebním dílci, pokud bude tato 

značka dále sloužit jako vytyčovací prvek a budou na ni stavěny další stavební dílce. 

Za vytyčení se nepovažuje rozměřování a usazování dílců pomocí montážních značek na 

montážní rovině, kontrolní měření geometrických parametrů stavebních dílců, konstrukcí a objektů, 

kontrolní měření vytyčovaných značek při přejímce vytyčení a měření posunů stavebních objektů.  

Vytyčení stavebních objektů se dělí na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení. 

Vytyčením prostorové polohy stavebního objektu se rozumí vytyčení hlavní polohové čáry, osy 

nebo vytyčení hlavních bodů  trasy a hlavních výškových bodů na místě dle stavebního projektu. 

Vytyčují se tzv. vytyčovací prvky v daném vytyčovacím systému (mikrosíť stavby nebo vytyčovací 

síť stavby) nebo vzhledem k dosavadním objektům, se kterými je objekt stavebně či technologicky 

spojen. Za objekty stavebně či technologicky spojené se nepovažují stavební objekty spojené 

komunikací, vlečkou a podzemním vedením. [zdroj 4] 

Při podrobném vytyčení se zejména vytyčuje u stavebních objektů s prostorovou 

skladbou nosná konstrukce ve vodorovné a výškové úrovni (stěny, sloupy), u liniových stavebních 

objektů příčné řezy a u terénních úprav hrany terénu. 

Pro účely vytyčení se z hlediska posuzování přesnosti  vytyčení a technologie vytyčení 

dělí stavení objekty do tří skupin 
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Stavební objekty s prostorovou skladbou 

Objekty, u nichž jsou jejich tři hlavní rozměry řádově stejně velké. Např. stavební objekty 

s charakterem budov, prostorových konstrukcí a řazení konstrukcí ve třech směrech. 

Stavební objekty plošné 

Objekty, u nichž je svislý rozměr podstatně menší než zbylé dva rozměry. Např. stavební 

objekt s charakterem řazení konstrukcí ve dvou směrech – plochy letišť a úpravy terénu. 

Stavební objekty liniové 

Objekty, u nich převládá jeden rozměr obvykle ve vodorovném směru. Např. stavební 

objekt s charakterem řazení konstrukcí v jednom směru. [zdroj 5] 

2.1. Vytyčování liniových stavebních objekt ů 

Definice liniových stavebních objekt ů 

Liniovými stavebními objekty se rozumí celostátní dráhy, vlečky, tramvajové dráhy, visuté 

a pozemní lanové dráhy, dálnice, silnice a místní komunikace, mosty, silniční tunely, štoly, stoky, 

kolektory, upravené a umělé toky a nadzemní a podzemní vedení. 

2.1.1. Všeobecná p řesnost vyty čení prostorové polohy 

Přesnost vytyčení prostorové polohy nových stavebních objektů se vztahuje k hlavním 

bodům trasy a vyjadřuje se mezními odchylkami. 

U stavebních liniových objektů (vyjma celostátních drah a vleček) v nezastavěném území 

vzhledem k nejbližším bodům základního polohového a výškového bodového pole.  

U stavebních liniových objektů v zastavěném území včetně stavenišť bytové, občanské, 

průmyslové a zemědělské výstavby a jiných staveb vhledem k nejbližším bodům definující 

polohový a výškový systém použitý v projektové dokumentaci. 

2.1.2. Přesnost vyty čení silni ční komunikace 

Přesnost vytyčení polohy silniční komunikace se posuzuje podle kritérií pro přesnost 

vytyčení polohy hlavních bodů trasy a pro určení výšky hlavních výškových bodů. 

Hlavní body trasy (body trasy ve styku přímého úseku trasy a oblouku, nebo ve styku 

dvou protisměrných oblouků, vyhovuje-li podmínce vzájemné vzdálenosti) jsou body v trase silniční 

komunikace rozdělující trasu na úseky o délce 150 až 300 m. 

Hlavní výškové body se umisťují ve vzdálenosti maximálně 200 m od silniční 

komunikace. 
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2.1.3. Kritéria p řesnosti mezních odchylek 

Kritériem přesnosti vytyčení hlavních vytyčovacích bodů trasy liniových stavební objektů 

jsou mezní odchylky jejich souřadnic x,y. [tab.2] 

V nezastavěném území ještě mezní hodnoty rozdílu odchylek v souřadnicích x                

a souřadnicích y sousedních hlavních bodů trasy. 

V zastavěném území ještě mezní odchylky v délce a směru spojnice sousedních hlavních 

bodů trasy. 

Kritériem přesnosti určení výšek hlavních výškových bodů je mezní výšková chyba. 

V zastavěném území ještě rozdíl převýšení sousedních hlavních výškových bodů. 

Přesnost výškového vytyčení hlavních bodů trasy se posuzuje dle kritérií podrobného vytyčení. 

Tabulka 2: Mezní vytyčovací odchylky vytyčení HB 

Kritérium přesnosti vytyčování  
Mezní vytyčovací odchylka 

[mm] 

Mezní vytyčovací odchylka souřadnici x,y HB osy  ±60 

Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů 
∆x a ∆y HB osy 

±30 

Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB ±10 

Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu 
∆v VHB 

±6 

2.1.4. Přesnost bod ů podrobného vyty čení 

Přesnost podrobného vytyčení silniční komunikace se posuzuje podle kritérií pro přesnost 

vytyčení jednotlivých podrobných bodů plání, vrstev silniční komunikace a krytu vozovky,               

a to včetně zajištění a určení jejich výšek z hlavních výškových bodů. 

Definice podrobných bod ů silni ční komunikace 

Podrobnými body silničního komunikace rozumíme zemní těleso (také zvané zemní 

pláň), vrstvy podkladu vozovky (VŠ, ŠD, MZK, ŠCM aj.) a krytu vozovky (ABVH, ABS, ABJ, MX aj.) 

[obr.5] 
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Obrázek 5: Náhled vzorového příčného řezu 

2.1.5. Kritéria p řesnosti vyty čení podrobných bod ů 

Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů silniční komunikace [tab.3] jsou mezní 

podélné a příčné odchylky. Tyto odchylky jsou vztažené k hlavním bodům trasy. Mezní výškové 

odchylky jsou vztaženy k hlavním výškovým bodům. [zdroj 5] 

Tabulka 3: Kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů 

 

Mezní odchylka [mm] 
Body podrobného vytyčení 

podélná příčná výšková 
založení tělesa silniční 
komunikace 

±100 ±100 ±50 

pláň zemního tělesa  ±50 ±40 ±20 

vrstvy podkladu vozovky ±40 ±30 ±10 

kryt vozovky  ±20 ±15 ±4 
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2.2.  Kontrola vyty čení 

Kontrola vytyčení je nedílnou součástí vytyčování v inženýrské geodézii. Kontrolu 

vytyčení můžeme provádět několika způsoby. 

Kontrola vyty čení použitím kontrolních geometrických prvk ů 

Jedná se o kontrolu například podrobných bodů vytyčených ortogonální metodou pomocí 

metody kontrolních oměrných měr. 

Kontrola vyty čení s použitím stejného postupu 

Jedná se o vytyčení za použití stejné měřičské metody a měřičského postupu. Je to 

nejčastěji používaná varianta kontroly. Nevýhoda této kontroly je ta, že měřič není schopen snížit 

vliv systematických odchylek. 

Kontrola vyty čení s použitím jiného, nezávislého postupu 

Například body vytyčené polární metodou zkontrolujeme pomocí ortogonální metody. 

Tímto postupem bychom měli zmírnit vliv systematických odchylek. 

Kontrola vyty čení s použitím jiné metody s podstatn ě vyšší p řesností (asi 2,5krát) 

Tato metoda se používá spíše výjimečně a jen při řešení sporů, či nedodržení mezních 

odchylek. [zdroj 4] 

2.3. Polohové vyty čení 

Pro samotnou realizaci vytyčení podrobných bodů v terénu je potřeba vypočítat tzv. 

vytyčovací prvky. Tyto vytyčovací prvky dělíme dle geodetické metody realizace na polární             

a ortogonální. Vždy při tom vycházíme z pravoúhlých souřadnic, které jsou dané projektem. 

K samotné realizaci nám v terénu pak stačí jen stanovisko a jedna orientace (v případě polárního 

vytyčení) nebo dva pevné body vytyčovací přímky (v případě ortogonálního vytyčení). 

2.3.1. Polární vyty čovací prvky 

Podstatou polárních vytyčovacích prvků jsou polární souřadnice, tedy vzdálenost 

stanoviska stroje a vytyčovaného bodu a vytyčovací úhel [obr.6]. K výpočtu těchto veličin 

využijeme těchto matematických vztahů: 

 

Dáno:  Souřadnice bodů A (xA, yA), B (xB, yB) 

Určujeme:  Směrník strany σAB , délku strany SAB 

Směrníkem rozumíme úhel, který svírá strana s kladným směrem osy x. 
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Obrázek 6: Polární vytyčovací prvky 

Výpo čet:  AB

AB

AB

AB
AB x

y
xx
yy

tg
∆
∆=

−
−=σ

 

  
AB

AB

AB

AB
AB xx

yy
arctg

x
y

arctg
−
−=

∆
∆=σ

 

  σBC = σAB + 200gon 

Obecn ě tedy:  σki = σik ± 200gon 

Směrník σAB může ležet v libovolném kvadrantu. Pokud leží v jiném kvadrantu než v I., 

vypočteme tedy jen úhly σAB
II., σAB

III., σAB
IV., ze kterých pak vypočteme směrníky opravené o 2R, 

nebo 4R [tab.4]. 

Tabulka 4: Určení kvadrantu 

 

∆yAB ∆xAB kvadrant σAB [gon] 

+ + I. σAB
 = σAB

I. 

+ - II. σAB
 = 200gon - σAB

II. 

- - III. σAB = 200gon + σAB
III. 

- + IV. σAB
 = 400gon - σAB

IV. 
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Pro vodorovnou délku ze souřadnic SAB  tedy platí: 

2222 )()(
cossin ABABABAB

AB

AB

AB

AB
AB xxyyxy

xy
S −+−=∆+∆=∆=∆=

σσ  

Z tohoto nám tedy vyplývá, že vytyčovací úhel se rovná rozdílu směrníku na vytyčovaný 

bod a směrníku na orientační bod. 

  ω = σAB – σAO 

. [zdroj 6] 

2.3.2. Ortogonální vyty čovací prvky 

Při výpočtu ortogonálních vytyčovací prvků [obr.7] počítáme staničení s a kolmici k. 

Princip jednoduchého výpočtu se skrývá v proložení kladné souřadnice +x do vytyčovací přímky 

bodů AO V takto definované soustavě nám přímo souřadnice x´a y´ definují staničení s a kolmici 

k včetně znamének. 

 

Obrázek 7: Ortogonální vytyčovací prvky 

Pro toto schéma tedy platí:  

  s = xB´ = dAB * cos ω 

  k = yB´ = dAB * sin ω 

[zdroj 6] 
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2.4. Výškové vyty čení 

2.4.1. Trigonometrické ur čování výšek 

Trigonometrické určování výšek [obr. 8] je velmi rychlá geodetická metoda pro výpočet 

výšky měřeného bodu za pomocí vertikálního či zenitového úhlu a šikmé vzdálenosti k určovanému 

bodu. 

Dáno:  výškový úhel ε, šikmá vzdálenost SAB´, HA výška bodu A, vS výška stroje, vC 

výška cíle 

Určujeme:  HB výška bodu B 

 

Obrázek 8: Trigonometrické určování výšek 

Dle názorného schématu je tedy zřejmé: 

HB = HA + ∆HAB = HA + h + vS - vC = HA + SAB´ * sin ε + vS - vC 

Je nutné si uvědomit, že tento výpočet mohu použít pouze pro šikmé vzdálenosti           

do maximální délky 200 m. Při delších vzdálenostech je nutné zavést do výpočtu výšky i opravu ze 

zakřivení země a vlivu vertikální refrakce. Při mém měření byla vzdálenost 200m překročena,        

a proto byly tyto opravy aplikovány. 

 

Oprava ze zak řivení Zem ě 

Tato chyba vzniká záměnou skutečného horizontu za zdánlivý horizont. Dopouštíme     

se tedy chyby o velikosti q, pro kterou platí: 

   
R

s
q

2

2

= , 

kde R je poloměr Země a s2 je kvadrát měřené vzdálenosti. 
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Oprava z vertikální refrakce 

Tato chyba vzniká vlivem okolního prostředí (hlavně změnou teploty nad terénem). 

Dopouštíme se tedy chyby o velikosti ∆r pro kterou platí: 

   
R

s
kr

2
*

2

=∆ , 

kde k je refrakční koeficient, R poloměr Země a s2 je kvadrát měřené vzdálenosti. 

Refrakční koeficient nemá stálou hodnotu. Závisí na nadmořské výšce, geografické poloze a reliéfu 

krajiny. Mění se s atmosférickým tlakem a s teplotou. Při výpočtu výškových oprav se zpravidla 

používá střední hodnota stanovená Gaussem k=0,1306. 

Z těchto oprav nám tedy vyplývá, že pokud budeme měřit vzdálenost větší než 200m, 

bude náš vzorec na výpočet výšky bodu B vypadat takto: 

 cs

22

ABAcsAB vv
2R
s

k*
2R
s

´*sinεSHvv∆rqhHH −+−++=−+−++=  

Při použití zenitového úhlu pak: 

 cs

22

ABAcsAB vv
2R
s

k*
2R
s

z´*SHvv∆rqhHH −+−++=−+−++= cos  

[zdroj 7] 

2.4.2. Nivelace 

Nivelace je geodetická metoda určování třetího parametru souřadnice – výšky. Aby tato 

geodetická metoda zaručovala požadovanou přesnost, musí nivelační přístroje splňovat některé 

podmínky a musíme eliminovat některé chyby plynoucí z této metody. 

Podmínky správnosti nivela čních p řístroj ů 

Každý rektifikovaný nivelační přístroj musí splňovat podmínky, které vyplývají                 

ze vzájemné polohy jeho hlavních os.  

L´ ┴ V …..osa pomocné krabicové libely L´ musí být kolmá k vertikální ose (ose alhidády) V 

H ┴ V …..vodorovné vlákno nitkového kříže H musí být kolmé k vertikální ose (ose alhidády) V 

L  ||  Z …..osa nivelační libely L musí být rovnoběžná se záměrnou přímkou Z 

Přístroj, který tyto podmínky nesplňuje, je třeba rektifikovat. 
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Geometrická nivelace ze st ředu 

Geometrická nivelace ze středu [obr.9] je geodetická metoda, při které se určují výšky 

přímým měřením. 

 

Obrázek 9: Princip geometrické nivelace ze středu 

Následný výpočet geometrické nivelace ze středu je tedy:  

VB = VA + VAB = VA + lA
Z

 – lB 
P, 

kde čtení lA
Z představuje záměru vzad a čtení lB 

P záměru vpřed. 

Kritérium p řesnosti nivela čních po řadů 

Kritériem přesnosti nivelačního pořadu je mezní odchylka ∆max mezi daným a měřeným 

převýšením. 

Tabulka 5: Kritérium přesnosti nivelačních pořadů 

 

Nivelační pořady Zkratka Povolené odchylky 

Zvlášť přesná nivelace ZPN ∆max=2√L 

Velmi přesná nivelace VPN ∆max=2√L 

Přesná nivelace PN ∆max=5√L 

Technická nivelace TN ∆max=40√L 

 

V této tabulce nalezneme vzorce mezní odchylky dle přesnosti nivelačního pořadu. Délku 

nivelačního pořadu L dosazujeme v km a mezní odchylka ∆max nám vyjde v mm. [zdroj 7,8] 
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Praktická část: 

Pomocí programu Groma V9, Excel 2003 (výpočty) a progamu Microstation V8 (grafické 

zpracování) jsem si nejdříve sestrojil polohu podrobných vytyčovacích bodů komunikace vrstvy 

štěrkodrtí. Vycházel jsem přitom ze souřadnic bodů osy nivelety, vzorového příčného profilu 

km 0.000-0.400 a příčného řezu km 0.200-0.300. Na žádost objednavatele jsem šířku pruhu 

vytyčované silniční komunikace ve vrstvě štěrkodrtí rozšířil na 13,00 m. Rozhodl se tak proto,      

aby na poslední vrstvě mechanicky zpevněného kameniva nepřepadal kryt vozovky přes ostatní 

vrstvy silniční komunikace a kraj vozovky byl při odřezu krajů krytů vozovky stabilní.  

Výšku jsem též dopočítal pomocí přepočtu z vrstvy zemních plání s využitím výšky 

z konečného asfaltového krytu jako kontrolní míry správnosti výpočtu [tab.6]. 

Tabulka 6: Výšky podrobných vytyčovaných bodů vrstvy štěrkodrtí  

Profil Levý pruh Pravý pruh 
  Levá strana Pravá strana Levá strana Pravá strana 

0,200 376,588 376,263 376,263 375,938 
0,220 377,571 377,246 377,246 376,921 
0,240 378,528 378,203 378,203 377,878 
0,260 379,457 379,132 379,132 378,807 
0,280 380,360 380,035 380,035 379,710 
0,300 381,237 380,912 380,912 380,587 

 

Z vypočtených výšek a šířky levého a pravého silničního pruhu jsem zpětně vypočítal 

velikost spádů a směr spádů těchto pruhů. Tyto hodnoty jsem znovu zkontroloval s hodnotami 

v příčném řezu [tab.7]. 

Tabulka 7: Kontrola výpočtu výšek podrobných vytyčovacích bodů vrstvy šterkodrtí 

Šírka LP 
[m] 

Šírka PP 
[m] 

Profil 
[km] 

spád LP 
[%] 

spád PP 
[%] 

směr spádu 
 

13,000 13,000 0,200 2,50 2,50 doprava 
13,000 13,000 0,220 2,50 2,50 doprava 
13,000 13,000 0,240 2,50 2,50 doprava 
13,000 13,000 0,260 2,50 2,50 doprava 
13,000 13,000 0,280 2,50 2,50 doprava 
13,000 13,000 0,300 2,50 2,50 doprava 

 

Pokud tyto hodnoty souhlasily, přiřadil jsem k jednotlivým souřadnicím polohy 

podrobných vytyčovacích bodů vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace jejich výšky [příloha 2].           

Z pravoúhlých souřadnic podrobných vytyčovacích bodů vrstvy šterkodrtí silniční komunikace jsem 

si vypočetl polární vytyčovací prvky podrobných vytyčovacích bodů vrstvy šterkodrtí [tab.8].  
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Tabulka 8: Polární vytyčovací prvky podrobných vytyčovacích bodů vrstvy štěrkodrtí silniční 

komunikace – Levý pruh 

POLÁRNÍ VYTYČOVACÍ PRVKY       
Měřítkový koeficient: 1.0000000000 (0.0mm/100m)    
        
Stanovisko:      

Bod Y X Z    
5019 810737.568 991866.305 380.293    

        
Orientace:      

Bod Y X Z Hz Délka 
5021 810564.102 991690.041 380.330 0.0000 247.304 

        
Vytyčované body:      

Bod Y X Z Hz Délka 
SD201 810677.374 991894.942 376,263 78.7788 66.659 
SD202 810687.664 991902.888 376,588 90.7803 61.877 
SD221 810689.442 991878.952 377,246 66.8691 49.760 
SD222 810699.905 991886.668 377,571 82.0632 42.815 
SD241 810701.151 991862.697 378,203 44.2225 36.595 
SD242 810711.783 991870.178 378,528 60.0006 26.074 
SD261 810712.496 991846.186 379,132 7.4590 32.146 
SD262 810723.291 991853.429 379,457 3.7911 19.226 
SD281 810723.471 991829.428 380,035 373.7542 39.480 
SD282 810734.425 991836.428 380,360 357.1819 30.042 
SD301 810734.071 991812.428 380,912 354.6356 53.990 
SD302 810745.180 991819.179 381,237 340.3144 47.737 

 

V této tabulce můžeme nalézt číslo a souřadnice známého stanoviska. Dále také číslo, 

souřadnice, vytyčovací úhel a vodorovnou vzdálenost na orientovaný bod a čísla, souřadnice, 

vytyčovací úhel a vodorovnou vzdálenost na podrobné vytyčovací body vrstvy šterkodrtí. 

Podrobné vytyčovací body vrstvy šterkodrtí silniční komunikace jsem v terénu realizoval 

kombinací metod polárního vytyčení z pilíře NC a trigonometrického určování výšek. Tato realizace 

byla protokolována [obr.10, příloha 3]. Vytyčil jsem 12 podrobných vytyčovacích bodů vrstvy 

štěrkodrtí silniční komunikace. 
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Obrázek 10: Náhled vytyčovacího protokolu 

Podrobné vytyčovací body vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace jsem stabilizoval kolíky 

o rozměru 3x3cm s hřebíčkem dle ČSN 730420 třída přesnosti III. Výšku podrobných vytyčovacích 

bodů vrstvy štěrkodrtí jsem určil trigonometricky. Výška se vztahovala k hřebu na kolíku. 

Ke kontrole polohového vytyčení jsem využil metody kontrolního vytyčení s použitím 

kontrolních geometrických prvků. Kontrolní geometrické prvky vypočítal v programu Groma V9 

[tab.9] 

Tabulka 9: Kontrolní geometrické prvky 

Bod Y X Vzdálenost 
    

SD201 810677.370 991894.940  
SD202 810687.660 991902.890 13.003 
SD221 810689.440 991878.950  
SD222 810699.910 991886.670 13.008 
SD241 810701.150 991862.700  
SD242 810711.780 991870.180 12.998 
SD261 810712.500 991846.190  
SD262 810723.290 991853.430 12.994 
SD281 810723.470 991829.430  
SD282 810734.430 991836.430 13.005 
SD301 810734.070 991812.430  
SD302 810745.180 991819.180 13.000 
SD201 810677.370 991894.940  
SD221 810689.440 991878.950 20.034 
SD241 810701.150 991862.700  
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SD261 810712.500 991846.190 20.035 
SD261 810712.500 991846.190  
SD281 810723.470 991829.430 20.031 
SD281 810723.470 991829.430  
SD301 810734.070 991812.430 20.034 

 

V této tabulce nalezneme vodorovnou vzdálenost vypočtenou ze souřadnic podrobných 

vytyčovacích bodů vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace. 

Ke kontrole výškového vytyčení jsem využil metodu nivelace ze středu. K této metodě byl 

vyhotoven nivelační zápisník [obr.11, příloha 4]. 

 

Obrázek 11: Náhled nivelačního zápisníku 

K polohovému a výškovému vytyčení jsem využil totální stanici Leica TCR803 Power, 

odrazný minihranol Leica (konstanta -17,5 mm), kladivo a kolíky s hřeby označené barvou. 

Ke kontrole polohového vytyčení jsem využil rektifikované pásmo zn.Stabila se 

siloměrem 30 m a olovnici Zeiss se závěsem. 

Ke kontrole výškového vytyčení jsem využil nivelační přístroj Leica NA20, stativ               

a teleskopickou nivelační lať Laserliner 5 m. 
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3. Zaměření skute čného provedení stavby 

Pro zaměření skutečného provedení stavby se nejčastěji využívá kombinace polární 

metody a trigonometrického určování výšek. 

3.1. Polární metoda 

Polární metodu lze rozlišovat podle určení bodu, ze kterého měříme. Rozlišujeme tedy 

polární metodu s využitím známého stanoviska a polární metodu s volným postavením přístroje. 

3.1.1. Polární metoda s využitím známého stanoviska  

Dáno:  Souřadnice bodu P(xp, yp), O (xO, yO) 

Měřeno:  úhly ω1, ω2 ω3, s1, s2, s3. 

Určujeme:  Souřadnice bodů 1, 2 a 3. 

Bod P je v našem případě známé stanovisko a bod O je naše orientace. Měřené úhly ω 

jsou levotočivé úhly měřené od bodu O [obr.12]. 

 

Obrázek 12: Princip polární metody 

Výpočet: směrník σPO vypočítáme první geodetickou úlohou tak, jako jsme jí již využili    

při výpočtu polárních vytyčovacích prvků. Dále vypočítáme jednotlivé směrníky σP1, σP2, σP3. 

Obecn ě tedy:   σPi  =  σPO  +  ωi 

Výpočet souřadnic podrobných bodů vypočítáme druhou geodetickou úlohou. 
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Obecn ě tedy:    Yi = YP + si*sin σPi 

    Xi = XP + si*sin σPi 

3.1.2. Polární metoda s volným postavením p řístroje 

Polární metoda s volným postavením přístroje jinak také nazýváme volné stanovisko.   

Při této metodě neznáme souřadnice našeho stanoviska, ale známe souřadnice připojovacích 

bodů. Pomocí metod protínání z délek a z úhlů pak určíme souřadnice tohoto stanoviska a dále 

pokračujeme stejnou metodou jako s využitím známého stanoviska. Polární metodu s volným 

postavením stroje zde dále nebudu rozvádět, jelikož jsem při své bakalářské práci tuto metodu 

nevyužíval [zdroj 6]. 

3.2. Osové podmínky totální stanice 

Každý rektifikovaný teodolit a totální stanice musí splňovat geometrické podmínky.    

Jsou to podmínky vzájemné polohy hlavních os přístroje. 

V ┴ L …Vertikální osa (alhidádová osa) V musí být kolmá na osu alhidádové libely L 

 Nesplněním této podmínky vzniká chyba alhidádové libely. 

H ┴ V …Točná osa dalekohledu (horizontální osa) H musí být kolmá na vertikální osu 

(alhidádovou osu) V. Nesplněním této podmínky vzniká chyba úklonná. 

Z ┴ H …Osa záměrné přímky musí být kolmá k točné ose dalekohledu (horizontální ose) H. 

Nesplněním této podmínky vzniká chyba kolimační. 

Přístroj, který tyto podmínky nesplňuje, je třeba rektifikovat [zdroj 9]. 

 

Praktická část: 

Pro zaměření skutečného provedení vrstvy šterkodrtí jsem využil kombinaci polární 

metody s využitím známého stanoviska a trigonometrického určování výšek. Jako známé 

stanovisko jsem využil pilíř NC č.5019 [obr.13]. K připojení do vytyčovací sítě stavby jsem využil 

orientační bod - pilíř NC č.5021. Připojení proběhlo v jedné skupině, délka byla změřena 

jednostraně. Vrstvu štěrkodrtí jsem zaměřil po celé ploše v rozsahu km 0.200 až 0.300. Později 

jsem toto zaměření spojil referenčně s projektem a interpoloval výšky v každém profilu v bodech 

konečného krytu ABS, tj. v pruhu o šíři 12m v profilech po 20m. Takto interpolované výšky jsem 

poté porovnával s projektovanou výškou vrstvy šterkodrtí. Toto porovnání vyhovovalo toleranci 

stavby. Více v kapitole 4. Číselné a grafické zpracování naměřených hodnot. 
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Výstupem zaměření skutečného provedení stavby byla vyhotovena technická zpráva 

[příloha 5], zápisník polárního měření [příloha č.6], výpočetní protokol polární metody [příloha 7], 

seznam souřadnic připojovacích bodů a podrobných bodů [příloha 8], tabulka s porovnáním 

výškových odchylek [příloha 9], účelová mapa vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace v M 1:500 

[příloha 10], podélné profily [příloha 11] a příčné řezy [příloha 12] skutečného stavu vrstvy 

šterkodrtí silniční komunikace v profilech po 20m v km 0.200 až 0.300.  

 

 

Obrázek 13: Pilíř nucené centrace č.5019 

 

K zaměření skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace jsem využil 

totální stanici Leica TCR 803 Power a výtyčku s minihranolem Leica (konstanta -17,5 mm). 
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4. Číselné a grafické zpracování nam ěřených dat 

Veškeré výpočty jsem provedl v programu Groma V9 a Excel 2003. Grafické znázornění 

jsem vyhotovil v programu Microstation V8. 

4.1. Porovnání vyty čení a kontrolního vyty čení 

Vytyčení podrobných vytyčovacích bodů silniční komunikace vrstvy šterkodrtí             

v km 0.200-0.300 jsem provedl kombinací metody polárního vytyčení a trigonometrickým určením 

výšek. Kontrolní vytyčení bylo provedeno pomocí kontrolních měr v příčném profilu a technickou 

nivelací. 

4.1.1. Porovnání realizace bod ů metodou polárního vyty čení  

s projektem 

Porovnání realizace vytyčení podrobných vytyčovacích bodů vrstvy štěrkodrtí s projektem 

[tab.10]. Výšky jsou vztaženy k hřebu na stabilizovaném kolíku. 

 

Tabulka 10: Porovnání realizace bodů metodou polárního vytyčení s projektem 

Popis ČB Y X Z 
projekt: SD301 810734.071 991812.428 380.912 

vytyčený: SD301 810734.087 991812.436 380.968 
  dY=-0.016 dX=-0.008 dZ=-0.056 

projekt: SD281 810723.471 991829.428 380.035 
vytyčený: SD281 810723.465 991829.447 380.111 

  dY= 0.006 dX=-0.019 dZ=-0.076 
projekt: SD261 810712.496 991846.186 379.132 

vytyčený: SD261 810712.512 991846.181 379.238 
  dY=-0.016 dX= 0.005 dZ=-0.106 

projekt: SD241 810701.151 991862.697 378.203 
vytyčený: SD241 810701.125 991862.685 378.263 

  dY= 0.026 dX=-0.012 dZ=-0.060 
projekt: SD221 810689.442 991878.952 377.246 

vytyčený: SD221 810689.458 991878.930 377.150 
  dY=-0.018 dX= 0.020 dZ= 0.096 

projekt: SD201 810677.374 991894.942 376.263 
vytyčený: SD201 810677.364 991894.946 376.479 

  dY= 0.010 dX=-0.004 dZ=-0.216 
projekt: SD202 810687.664 991902.888 376.588 

vytyčený: SD202 810687.650 991902.901 376.792 
  dY= 0.014 dX=-0.013 dZ=-0.204 

projekt: SD222 810699.905 991886.668 377.571 
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vytyčený: SD222 810699.900 991886.672 377.765 
  dY= 0.005 dX=-0.004 dZ=-0.194 

projekt: SD242 810711.783 991870.178 378.528 
vytyčený: SD242 810711.795 991870.156 378.680 

  dY=-0.012 dX= 0.022 dZ=-0.152 
projekt: SD262 810723.291 991853.429 379.457 

vytyčený: SD262 810723.291 991853.456 379.675 
  dY=-0.000 dX=-0.027 dZ=-0.218 

projekt: SD282 810734.430 991836.430 380.360 
vytyčený: SD282 810734.416 991836.443 380.580 

  dY= 0.014 dX=-0.013 dZ=-0.220 
projekt: SD302 810745.180 991819.179 381.237 

vytyčený: SD302 810745.165 991819.187 381.369 
  dY= 0.015 dX=-0.008 dZ=-0.132 

projekt: 5021 810564.102 991690.041 380.330 
vytyčený: 5021 810564.100 991690.044 380.333 

Kontrola konce měření dY= 0.002 dX=-0.003 dZ=-0.003 

  

V této tabulce nalezneme ke každému podrobnému vytyčovanému bodu vrstvy štěrkodrtí 

silniční komunikace jeho odchylky v ose x, y a z. Tyto odchylky jsou rozdílem mezi projektovanou 

souřadnicí a realizovanou souřadnicí. 

Vytyčení podrobných bodů vyhovuje kritériím ČSN 730420-2. 

4.1.2. Porovnání polohového vyty čení použitím kontrolních 

geometrických prvk ů 

Pro kontrolu vytyčení jsem zvolil vytyčení pomocí kontrolních geometrických prvků. 

Výsledkem jsou odchylky délek mezi jednotlivými realizovanými podrobnými vytyčovacími body 

vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace v terénu a délek vypočítaných z projektovaných souřadnic 

těchto bodů [tab.11]. 

Tabulka 11: Porovnání vytyčení pomocí kontrolních geometrických prvků 

Číslo bodu Y X Projekt Skutečnost 
∆dH 
[mm] 

        
SD201 810677.374 991894.942    
SD202 810687.664 991902.888 13.001 13.000 1 
SD221 810689.442 991878.952    
SD222 810699.905 991886.668 13.000 13.000 0 
SD241 810701.151 991862.697    
SD242 810711.783 991870.178 13.000 13.020 -20 
SD261 810712.496 991846.186    
SD262 810723.291 991853.429 13.000 13.010 -10 
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SD281 810723.471 991829.428    
SD282 810734.425 991836.428 13.000 12.990 10 
SD301 810734.071 991812.428    
SD302 810745.180 991819.179 12.999 12.970 29 
SD201 810677.370 991894.940    
SD221 810689.440 991878.950 20.034 20.021 13 
SD241 810701.150 991862.700    
SD261 810712.500 991846.190 20.035 20.040 -5 
SD261 810712.500 991846.190    
SD281 810723.470 991829.430 20.031 20.011 20 
SD281 810723.470 991829.430    
SD301 810734.070 991812.430 20.034 20.020 14 

 Vytyčení podrobných bodů vyhovuje kritériím ČSN 730420-2. 

4.1.3. Porovnání výšek bod ů určených trigonometrickým ur čení 

výšek a technickou nivelací 

Pro kontrolu vytyčení výškových rozdílů podrobných vytyčovacích bodů vrstvy štěrkodrtí 

silniční komunikace jsem použil technickou nivelaci. 

Výsledkem je porovnání výšek stabilizovaných kolíků s hřebem metodou 

trigonometrického určení výšek a metodou technické nivelace [tab.12] 

Tabulka 12: Porovnání vytyčené výšky trigonometrickou metodou a kontrolního vytyčení výšky 

metodou technické nivelace. 

 

Číslo bodu Trigon.určení výšek Technická nivelace ∆Z [mm] 
 Z [m] Z [m]  

SD201 376,479 376,480 -1 
SD202 376,792 376,794 -2 
SD221 377,150 377,151 -1 
SD222 377,765 377,764 1 
SD241 378,263 378,265 -2 
SD242 378,680 378,681 -1 
SD261 379,238 379,240 -2 
SD262 379,675 379,677 -2 
SD281 380,111 380,110 1 
SD282 380,580 380,580 0 
SD301 380,968 380,968 0 
SD302 381,369 381,370 -1 

Vytyčení podrobných bodů vyhovuje kritériím ČSN 730420-2. 
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4.2. Porovnání skute čného provedení stavby s projektem 

Konkrétněji porovnání skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí silniční komunikace 

s projektovanou vrstvou štěrkodrtí silniční komunikace. 

Výsledkem jsou výškové odchylky mezi projektovanou vrstvou šterkodrtí a skutečnou 

(zrealizovanou) vrstvou šterkodrtí [tab.13]. Polohové odchylky nejsou vyhodnocované,          

protože je zřejmé, že tyto parametry byly splněny. Tolerance výšky při realizaci vrstvy je 20 mm 

nad projektovanou výšku a 30 mm pod projektovanou výšku.  

Tabulka 13: Porovnání skutečného provedení stavby s projektem 

Porovnání výškových odchylek Tolerance provedení vrstvy: -20, +30 [mm]  
        
Číslo bodu Y [m] X [m] PROJEKT Z [m] SKUT.  Z [m] ∆H [mm] 

      
SD201 810677,374 991894,942 376,263 376,280 -17 
SD205 810686,872 991902,276 376,563 376,583 -20 
SD221 810689,442 991878,952 377,246 377,242 4 
SD225 810699,100 991886,074 377,546 377,556 -10 
SD241 810701,151 991862,697 378,203 378,216 -13 
SD245 810710,965 991869,602 378,503 378,514 -11 
SD261 810712,496 991846,186 379,132 379,142 -10 
SD265 810722,461 991852,872 379,432 379,428 4 
SD281 810723,471 991829,428 380,035 380,037 -2 
SD285 810733,583 991835,890 380,335 380,347 -12 
SD301 810734,071 991812,428 380,912 380,916 -4 
SD305 810744,326 991818,660 381,212 381,229 -17 

 

Tolerance pro realizaci vrstvy byla dodržena.  
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5. Použité p řístroje 

Pro vytyčovací a zaměřovací práce jsem použil  přístroj TS Leica TCR 803 Power 

s příslušenstvím a nivelační přístroj Leica NA20 s příslušenstvím. 

5.1. Totální stanice Leica TCR803 Power 
 
 

 
Technická data  
  
Měření úhlů (Hz, V)  
Metody absolutní, kontinuální 
Displej 1´´ (0,1mgon) 
Standardní přesnost (ISO 17123-3) 3´´(1mgon) 
  
Dalekohled  
Zvětšení 30x 
Zorné pole 1˚30´ (26m na 1km) 
Minimální měřitelná délka 1,7m 
Nitkový kříž osvětlený 
  
Kompenzátor  
Systém elektrický 2-osý v olejové lázni 
Přesnost 1´´ (0,1mgon) 
  
Měření vzdáleností na reflektor (IR)  
Měřicí rozsah na kruhový GPR1  3500m 
Měření s reflexní fólií (60 mm x 60 mm) 250m 
Směrodatná odchylka (ISO 17123-4)   
Jemné / čas 2mm + 2ppm / 2,4s 
Rychlé / čas 5mm + 2ppm / 0,8s 
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Sledovací / čas 5mm + 2ppm / <0,15s 
  
Bezhranolové měření vzdálenosti (RL)   
Rozsah > 400m (90% světlost) 
Laser na GPR kruhový reflektor  7500m 
Směrodatná odchylka (ISO 17123-4)   
0 do 500 m / čas 2mm + 2ppm / 3-6s 
> 500 m  / čas 4mm + 2ppm / max. 12s 
Velikost bodu na 100m 12mm x 40mm 
  
Komunikátor  
Vnitřní paměť 12500 měření 
 18000 daných bodů 
Přenos RS232 
Formát dat GSI/IDEX/ASCII/DFX/.. 
  
Operátor  
Displej grafika 160 x 280 pixelů 
Klávesnice alfanumerická 8 řádků x 31 znaků  
  
Laserová olovnice  
Typ laserového bodu  
Jas nastavitelný v krocích  
Přesnost 1,5mm na 1,5m výšky stroje 
  
Podmínky pro měření  
Rozsah teplot (provozní)  -20°C až +50°C 
Prach a postříkání vodou (IEC 60529)  IP55  
Vlhkost 95%, nekondenzující  
  
Hmotnost  
Hmotnost včetně baterie a kufru  5,4kg 
Provozní doba s GEB121  cca.6 hodin  
Počet měření vzdáleností s GEB121  cca. 9000 
  
Příslušenství  
Stativ Leica  
Odrazný hranol Odrazný kruhový reflektor GPR1 
stínítko (clona) Leica  
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5.2. Nivela ční přístroj Leica NA20 

 
 

 
Technická data  
  
Dalekohled  
Zvětšení 20x 
Zorné pole 1˚20´ (23m na 1km) 
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost 0,3m 
Nitkový kříž neosvětlený 
  
Kompenzátor  
Systém závěsný, tlumený vzduchem 
Přesnost ±0,5´´ 
Pracovní rozsah 15´ 
  
Přesnost    
Přesnost nivelace ± 0,5 " 
Přesnost libely 8 '/ 2 mm 
Střední kilometrová chyba 2,5mm 
  
Tělo  
Horizontální kruh 360˚/400g 
  
Hmotnost  
Hmotnost včetně kufru  4kg 
  
Příslušenství  
Stativ Leica  
Nivelační podložka  
Nivelační lať teleskopická Laserliner 5m 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo realizovat výstavbu vrstvy štěrkodrtí levého pruhu silniční 

komunikace v km 0,200-0,300. 

Při rekognoskaci terénu  jsem vyhledal body vytyčovací sítě (pílře NC) č.5019, 5020        

a 5021. Přímá viditelnost byla pouze mezi pilíři NC č.5019 a č.5021. Proto jsem pilíř NC č.5019 

využíval jako pevné stanovisko a pilíř NC č.5021 jako orientační bod. Připojení do vytyčovací sítě 

bylo vždy provedeno v jedné skupině a jednosměrně.  

Podrobné body vrstvy štěrkodrtí levého pruhu silniční komunikace v km 0,200-0,300 byly 

vytyčeny kombinací metod polárního vytyčení a trigonometrického určování výšek. Kontrolní 

vytyčení podrobných bodů vrstvy štěrkodrtí levého pruhu silniční komunikace v km 0,200-0,300 

bylo provedeno s využitím kontrolních geometrických prvků a technické nivelace ze středu. 

Zaměření skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí levého pruhu silniční komunikace                   

v km 0,200-0,300 bylo provedeno kombinací metod měření polárních souřadnic a 

trigonometrického určování výšek.  

Naměřená data byly vyhodnoceny v programových systémech Groma V9, Microsoft 

Excel 2003, Microsoft Word 2003 a MicroStation V8. Po té byla vyhotovena geodetická 

dokumentace, která se skládala z geodetické technické zprávy, ze seznamu souřadnic 

připojovacích bodů vytyčovací sítě a zaměřených podrobných bodů a z tabulky s porovnáním 

výškových odchylek. Dále se tato dokumentace skládala z účelové mapy vrstvy štěrkodrtí silniční 

komunikace   v M 1:500 a z podélných a z příčných profilů skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí 

silniční komunikace v profilech po 20m v km 0,200-0,300. 

Všechny pracovní úkony probíhaly souběžně se stavebními pracemi na okolních So        

a za plného provozu na komunikacích přiléhajícím k místům výstavby silniční komunikace. Byly 

dodržovány předpisy bezpečnosti práce při silniční výstavbě a bylo dbáno na dodržení všech 

tolerančních odchylek. 
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Příloha 1 
 
 
 

 
ing.Ivan Kanta - GEOSTA  
        Březenec 137 
       431 11 JIRKOV 

    

Tel.:        +420608 967461 
Internet:   
geosta@seznam.cz 
 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL  

 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Zástupce dodavatele (subdodavatele) převzal vytyčenou trasu v terénu. 

Předal dne: Převzal dne:  Převzal dne: 

 

Dne 02.02.2008 bylo provedeno   Zaměření vytyčovací sítě stavby 

Na stavbě Chomutov-Křímov objektu So101 v úseku I.etapa 
Číslo 
protokolu 27-2008 

Vytýčení bylo provedeno dle koordinovaného vytyčovacího výkresu číslo / paré - 

Který vyhotovil - v - dne - pod č. zak. - 

Způsob stabilizace roxor    barva   nastřel.hřeb dřev.kolík   Pilí ř NC 

Seznam pevných bodů Vytyč.síť (mikrosíť pro estakádu), vyt.síť pro II.etapu (4001) 

Souřadnicový a výškový systém JTSK, Bpv 

Použité přístroje 
Ashtech ProMark 2 
GPS, Zeiss Dini21 Počasí jasno Strana   1 / 1 

      

 

Dnešního dne bylo provedeno opravné zaměření vytyčovací sítě pro stavbu So101. 
 
Zaměření bodů: 
Body byly zaměřeny statickou metodou GPS s vyrovnáním na okolní body vytyčovací sítě. 
 
Výšky bodů(nivelační značky na pilířích): 
Výšky určené metodou PN jsou vyrovnány aritmetickým průměrem s přesností +-0,002m. 
Stavební objekty v km 0,000-0,480 budou postaveny dle vytyčovací sítě So101 s vyrovnáním na výšky mikrosítě 
So203 
 
 
 
Seznam souřadnic bodů vytyčovací sítě: 
 
1111115016   810791.395 990906.051       407,621 
1111115017   810808.575 990972.179       405,287 

1111115018   810826.343 991463.552       386,000 

1111115019   810737.568 991866.305       380.293          

1111115020   810630.114 991913.679       373,362 

1111115021   810564.102 991690.041       380.330 

1111115022   810879.998 991945.057       385,994 

1111115023   810930.755 992056.674       386,290 
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Soubor: Příloha 2

Zakázka:  Podrobné vyty čovací body vrstvy št ěrkodrtí silni ční komunikace Lokalita:  So101 km 0,200-0,300

Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

SD201 991 894.942810 677.374 376.263
SD202 991 902.888810 687.664 376.588
SD205 991 902.276810 686.872 376.563
SD221 991 878.952810 689.442 377.246
SD222 991 886.668810 699.905 377.571
SD225 991 886.074810 699.100 377.546
SD241 991 862.697810 701.151 378.203
SD242 991 870.178810 711.783 378.528
SD245 991 869.602810 710.965 378.503
SD261 991 846.186810 712.496 379.132
SD262 991 853.429810 723.291 379.457
SD265 991 852.872810 722.461 379.432
SD281 991 829.428810 723.471 380.035
SD282 991 836.428810 734.425 380.360
SD285 991 835.890810 733.583 380.335
SD301 991 812.428810 734.071 380.912
SD302 991 819.179810 745.180 381.237
SD305 991 818.660810 744.326 381.212



Příloha 3 
 
Leica TCR803 Power 
zakázka:SD.gsi 
operátor: Král Jan 
 
známé stanovisko: 
č.b.              Y              X           Z       v.stroje 
5019          810737.568    991866.305    380.293      1.210 
        
 
č.b.            dZ         dh        
5021          -0.002    -0.005        
  
vyty čování: 
 
          č.b.              Y            X           Z      v. cíle 
projekt:  SD301         810734.071    991812.428    380.912  
vyty čený: SD301         810734.087    991812.436    380. 968   1.250   
                         dY=-0.016     dX=-0.008  d Z=-0.056 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD281         810723.471    991829.428    380.035  
vyty čený: SD281         810723.465    991829.447    380. 111   1.250   
                         dY= 0.006     dX=-0.019  d Z=-0.076 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD261         810712.496    991846.186    379.132  
vyty čený: SD261         810712.512    991846.181    379. 238   1.250   
                         dY=-0.016     dX= 0.005  d Z=-0.106 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD241         810701.151    991862.697    378.203  
vyty čený: SD241         810701.125    991862.685    378. 263   1.250   
                         dY= 0.026     dX=-0.012  d Z=-0.060 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD221         810689.442    991878.952    377.246  
vyty čený: SD221         810689.458    991878.930    377. 150   1.250   
                         dY=-0.018     dX= 0.020  d Z= 0.096 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD201         810677.374    991894.942    376.263  
vyty čený: SD201         810677.364    991894.946    376. 479   1.250   
                         dY= 0.010     dX=-0.004  d Z=-0.216 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD202         810687.664    991902.888    376.588  
vyty čený: SD202         810687.650    991902.901    376. 792   1.250   
                         dY= 0.014     dX=-0.013  d Z=-0.204 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD222         810699.905    991886.668    377.571  
vyty čený: SD222         810699.900    991886.672    377. 765   1.250   
                         dY= 0.005     dX=-0.004  d Z=-0.194 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD242         810711.783    991870.178    378.528  
vyty čený: SD242         810711.795    991870.156    378. 680   1.250   
                         dY=-0.012     dX= 0.022  d Z=-0.152 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD262         810723.291    991853.429    379.457  
vyty čený: SD262         810723.291    991853.456    379. 675   1.250   
                         dY=-0.000     dX=-0.027  d Z=-0.218 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD282         810734.430    991836.430    380.360  
vyty čený: SD282         810734.416    991836.443    380. 580   1.250   
                         dY= 0.014     dX=-0.013  d Z=-0.220 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:  SD302         810745.180    991819.179    381.237  
vyty čený: SD302         810745.165    991819.187    381. 369   1.250   
                         dY= 0.015     dX=-0.008  d Z=-0.132 
--------------------------------------------------- --------------------- 
projekt:   5021         810564.102    991690.041    373.330  
vyty čený:  5021         810564.100    991690.044    373. 333   1.250   
                         dY= 0.002     dX=-0.003  d Z=-0.003 
--------------------------------------------------- --------------------- 



Nadmořská
výška

přesta- vzad vpřed bočně horizontu
vového + – – stroje přestavového určeného bočně

5019 1,118 381,411 380,293
302 0,041 381,370
301 0,443 380,968
281 1,301 380,110
282 0,831 380,580
262 1,734 379,677
261 2,171 379,240
241 3,146 378,265
242 2,730 378,681
222 3,647 377,764
221 4,260 377,151
201 4,931 376,480
202 4,617 376,794

5019 1,118 380,293
1,118

-1,118
δ= 0

∆max=±40√0,05=±9mm
∆max>δ

Geodézie 3.39 - 1971 RSC G08 g1.00 - 2001 Vytiskla Royal Star Company, Resirie - Exapolis

Příloha 4 - Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci 

bočného

bodu
N a d m o ř s k á   v ý š k a

P o z n á m k a
Č t e n í   n a   l a t iČíslo bodu



Příloha 5 

Geodetická technická zpráva 
  
Název stavby:         So101, km 0,200-0,300 
          Zaměření skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí 
Číslo zakázky:         --- 
Zadavatel:         Strabag a.s. 
Obec:          Chomutov  
Okres:          Chomutov 
Kraj:          Ústecký 
Katastrální území :             Chomutov II.  
Souřadnicový systém:       S-JTSK 
Výškový systém:        Bpv 
Dodavatel geodetické dokumentace: Král Jan, Pionýrů 3447/13, 430 01 Chomutov, IČ:73795933 
Stavbu zam ěřil:                    Král Jan, Urbanová Lenka 
Dokumentaci vyhotovil:      Král Jan 
 
1. Všeobecné údaje o m ěřeném území: 

Jedná se o polohové a výškové zaměření skutečného provedení vrstvy štěrkodrtí na stavebním 
objektu 101 v km 0,200-0,300. 
 

2. Geodetický základ polohopisný a výškopisný: 
Připojení bylo provedeno kombinací polární metody a metody trigonometrického určování výšek 
z pilíře NC č.5019 v jedné skupině a jednosměrně s orientací na pilíř NC č.5021 
 

3. Polní m ěřické práce: 
Podrobné body byly zaměřeny též kombinací polární metody a metody trigonometrického 
určování výšek.  
 

4. Konstruk ční práce: 
Hodnoty byly vypočteny pomocí programu GROMA V9., grafické zpracování provedeno 
programem Microstation V8.   

 
5. Použité p řístroje a pom ůcky: 

Elektronická totální stanice LEICA TCR 803 Power s příslušenstvím. 
 
6. Zadavatel obdrží:  

Paré které bude obsahovat: Technickou zprávu                  1 list          
    Seznam souřadnic podrobných bodů     1 list 

             Tisky účelových map                                          1 list 
Podélné profily                               1 list 
Příčné profily                               2 listy 

                                         Tabulka s porovnáním výškových odchylek    1 list 
 
       Ostatní součásti operátu jsou uloženy v dokumentaci dodavatele.                                                                                

     
                                                                                                                    V Chomutově dne: 14.3.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Král Jan                                                                
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Soubor: Příloha 6

Zakázka:  Zápisník polárního m ěření Lokalita:  So101, km 0,200-0,300

Měřič:  J.Král Stroj:  Leica TCR 803 Power

Předč. Číslo Hz Z Délka dH Signál Popis

5019 1.210
5021 8.5489 100.0420 247.306 -0.159 1.007
5021 208.5473 299.9602 247.306 -0.159 1.007

1 87.3353 104.5933 66.743 -4.824 0.400
2 99.1540 104.5910 62.320 -4.502 0.400
3 88.9545 104.8260 55.022 -4.179 0.400
4 75.5573 104.9167 49.893 -3.861 0.400
5 90.5483 105.2133 42.925 -3.523 0.400
6 73.1254 105.3192 38.365 -3.213 0.400
7 52.6977 105.0105 36.618 -2.888 0.400
8 68.0294 106.2525 26.063 -2.568 0.400
9 38.7498 105.4044 26.476 -2.253 0.400

10 15.9086 103.8741 32.218 -1.963 0.400
11 12.3674 105.4252 19.362 -1.654 0.400
12 392.2199 102.9081 29.051 -1.328 0.400
13 382.5075 101.7207 39.616 -1.071 0.400
14 366.5716 101.5440 30.011 -0.728 0.400
15 364.3950 100.6943 42.176 -0.460 0.400
16 363.1938 100.2018 54.369 -0.172 0.400
17 349.6109 99.7982 48.274 0.153 0.400



Příloha 7 
 
VÝPOČET OPRAVENÝCH SMĚRŮ Z M ĚŘENÍ V I. A II. POLOZE 
===================================================  
 
?: Podez řelé m ěření: 
     oprava kolima ční chyby >   0.0030g, 
     oprava indexové chyby  >   0.0100g, 
     oprava délky           >    0.010m 
 
 
x: Chybné m ěření: 
     oprava kolima ční chyby >   0.0250g, 
     oprava indexové chyby  >   0.0250g, 
     oprava délky           >    0.020m 
 
 
 
Stanovisko: 5019 
---------------- 
 
 Cíl      Hz I     Hz II       Z I      Z II       D I      D II        Hz         Z     Délka 
           Kol     V Kol     Index   V Index       V D                                         
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
5021    8.5489  208.5473  100.0420  299.9602   247. 306   247.306    8.5481  100.0409   247.306 
       -0.0008   -0.0008   -0.0011   -0.0011     0. 000 
 
 
[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 
========================= 
 
Orientace osnovy na bod ě 5019: 
------------------------------ 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        5019   810737.568   991866.305   380.293 
------------------------------------------------ 
Orientace: 
---------- 
         Bod            Y            X         Z 
------------------------------------------------ 
        5021   810564.102   991690.041   380.330 
------------------------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm ěrník     V or.     Délka   V délky   V p řev.   m0 Red. 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
        5021    8.5481  249.4907    0.0000   247.30 6    -0.002    -0.005 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Orienta ční posun       : 240.9426g 
 
Podrobné body 
 
Polární metoda 
         Bod     Hz         Z           dH     Délk a          Y            X         Z  Popis      
--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
           1   87.3353  104.5933       -4.824    66 .743   810677.302   991894.986   376.279   
           2   99.1540  104.5910       -4.502    62 .320   810687.206   991903.012   376.601   
           3   88.9545  104.8260       -4.179    55 .022   810688.503   991891.205   376.924   
           4   75.5573  104.9167       -3.861    49 .893   810689.341   991879.092   377.242   
           5   90.5483  105.2133       -3.523    42 .925   810699.788   991886.683   377.580   
           6   73.1254  105.3192       -3.213    38 .365   810700.136   991874.714   377.890   
           7   52.6977  105.0105       -2.888    36 .618   810701.133   991862.653   378.215   
           8   68.0294  106.2525       -2.568    26 .063   810711.763   991869.966   378.535   
           9   38.7498  105.4044       -2.253    26 .476   810712.428   991858.002   378.850   
          10   15.9086  103.8741       -1.963    32 .218   810712.471   991846.102   379.140   
          11   12.3674  105.4252       -1.654    19 .362   810723.184   991853.344   379.449   
          12  392.2199  102.9081       -1.328    29 .051   810723.110   991841.107   379.775   
          13  382.5075  101.7207       -1.071    39 .616   810723.303   991829.346   380.032   
          14  366.5716  101.5440       -0.728    30 .011   810734.034   991836.503   380.375   
          15  364.3950  100.6943       -0.460    42 .176   810734.036   991824.277   380.643   
          16  363.1938  100.2018       -0.172    54 .369   810734.038   991812.051   380.930   
          17  349.6109   99.7982        0.153    48 .274   810744.705   991818.561   381.256   
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Soubor: Příloha 8

Zakázka:  Seznam sou řadnic p řipojovacích bod ů vyty čovací sít ě a podrobných bod ů Lokalita:  So101 km 0,200-0,300

Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

1 991 894.986810 677.302 376.279
2 991 903.012810 687.206 376.601
3 991 891.205810 688.503 376.924
4 991 879.092810 689.341 377.242
5 991 886.683810 699.788 377.580
6 991 874.714810 700.136 377.890
7 991 862.653810 701.133 378.215
8 991 869.966810 711.763 378.535
9 991 858.002810 712.428 378.850

10 991 846.102810 712.471 379.140
11 991 853.344810 723.184 379.449
12 991 841.107810 723.110 379.775
13 991 829.346810 723.303 380.032
14 991 836.503810 734.034 380.375
15 991 824.277810 734.036 380.643
16 991 812.051810 734.038 380.930
17 991 818.561810 744.705 381.256

5019 991 866.305810 737.568 380.293
5021 991 690.041810 564.102 380.330



Příloha 9

Porovnání výškových odchylek Tolerance provedení vrstvy: -20, +30 [mm]

Profil [km] Číslo bodu Y [m] X [m] PROJEKT Z [m] SKUTEČNOST  Z [m] ∆H [mm]

0,200 PK SD201 810677,374 991894,942 376,263 376,280 -17
0,200 LK SD205 810686,872 991902,276 376,563 376,583 -20
0,220 PP SD221 810689,442 991878,952 377,246 377,242 4
0,220 LK SD225 810699,100 991886,074 377,546 377,556 -10
0,240 PK SD241 810701,151 991862,697 378,203 378,216 -13
0,240 LK SD245 810710,965 991869,602 378,503 378,514 -11
0,260 PK SD261 810712,496 991846,186 379,132 379,142 -10
0,260 LK SD265 810722,461 991852,872 379,432 379,428 4
0,280 PK SD281 810723,471 991829,428 380,035 380,037 -2
0,280 LK SD285 810733,583 991835,890 380,335 380,347 -12
0,300 PK SD301 810734,071 991812,428 380,912 380,916 -4
0,300 LK SD305 810744,326 991818,660 381,212 381,229 -17

LK - levá krajnice, PK - prává krajnice










