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Anotace 

 

 

Diplomová práce je zam ena na zpracování geodetické dokumentace skute ného 

provedení stavby komunikace. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé etapy 

geodetických prací p i vlastní realizaci stavby, od vybudování m ické sít  pomocí 

technologie GNSS, vyty ovacích prácí jednotlivých etap stavby komunikace  a 

mostního objektu, kontrolní m ení geometrických parametr  v pr b hu výstavby,  

zam ení stavby po její realizaci a následný geometrický plán pro rozd lení po-

zemk  dot ených stavbou. Je zde popsána posloupnost a provázanost zákon , 

vyhlášek a norem vztahujících se k této práci. 

 

Klí ová slova: m ická sí , vyty ovací práce, dokumentace skute ného provedení 

stavby, geometrický plán 
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1 ÚVOD 

 

Na území st ední Evropy jsou první zmínky o dopravních cestách zhruba kolem 

roku 805. Protínaly území ú eln  tak, aby cesta se zbožím byla co možná p ímá a 

bezpe ná. Postupem asu se z n kterých stávaly cesty nucené, ur ené panovní-

kem, ze kterých se obchodních nesm l odchylovat. Poštovní a formanská doprava 

byla první formou dopravy a v d sledku toho se za aly systematicky budovat ko-

munikace. Kvalita tehdejších cest odpovídala své dob , zhoršovaly ji 

 
                                    Obr. 1  První dopravní prost edky  

 
nejen klimatické vlivy (stejn  jako v dnešní dob ), ale i r zná vále ná tažení. Již 

tehdy byla výstavba nových kvalitn jších cest spojujících d ležitá centra a rekon-

strukce cest poškozených v cí státního zájmu. Jednou z mnoha státem a krajem 

realizovaných staveb na modernizaci silnic v roce 2010 byla i stavba mostu a silni-

ce III/3507 v Havlí kov  Borové v ulici Pivovarská.  

Diplomová práce vznikla jako sou ást dokumentace této stavby. Úkolem by-

lo geodeticky zabezpe it plynulý chod stavby, vyty it jednotlivé etapy stavby podle 

pot eb stavbyvedoucích jednotlivých stavebních objekt . Stavba byla  rozd lena 

na dva stavební objekty a to SO 101 komunikace a SO 201 most. Cílem bylo za-

m it a vyhotovit geodetickou dokumentaci skute ného provedení (dále GDSPS) a 

geometrický plán a to vše podle platných zákon , provád cích vyhlášek a norem.  
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2. P EPISY  

P edpisem je vše to co je vydáno resp. publikováno a je dostupné pro uživate-

le. Hierarchie p edpis  je následující: Ústavní zákon – zákon – na ízení vlády – vy-

hlášky – technické normy, sm rnice, metodické pokyny, technologické postupy více 

dle [1]. 

2.1. P edpisy pro dokumentaci skute ného provedení stavby 
 

2.1.1  Zákon .183/2006 Sb.,o územním plánování  a stavebním ádu  
(Stavební Zákon),ve zn ní pozd jších p edpis  

 

Již na po átku je nutno zd raznit, že stavební zákon ne eší vlastní stavební 

innost, ale jen provázání etap od projektu po realizaci. Vlastní stavební innost a 

innosti v pr b hu stavebních prací se ídí obecn  platnými právními p edpisy a 

dále, a to hlavn , technickými p edpisy. 

Stavební zákon ne eší etapu realizace vlastní stavby ale pouze zájem státu, 

a to hlavn  územn  analytické podklady, a jaká dokumentace je pot ebná po 

ukon ení stavby. 

V zákon  .183/2006 Sb. [2] § 121 Dokumentace skute ného provedení 

stavby se píše : 

(1) Stavebník p edloží stavebnímu ú adu spolu s oznámením o užívání 

stavby, pop ípad  se žádostí o vydání kolauda ního souhlasu, údaje ur ující polo-

hu defini ního bodu stavby a adresného místa, dokumentaci skute ného provede-

ní stavby, pokud p i jejím provád ní došlo k nepodstatným odchylkám oproti vyda-

nému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu ú adu nebo ov ené projektové 

dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, p edloží do-

kumentaci skute ného provedení stavby vždy. Pokud je stavba p edm tem evi-

dence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plá-

nu na tuto stavbu.  

(2)  Pokud stavbou vzniká nová budova, které se p id luje íslo popisné ne-

bo eviden ní, stavební ú ad po p edložení podklad  uvedených v odstavci 1 vyzve 

písemn  p íslušnou obec o p id lení ísla popisného nebo eviden ního. 
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V § 125 odst.(6) dle [2] se píše: Rozsah a obsah dokumentace skute ného 

provedení stavby stanoví provád cí právní p edpis. Tímto p edpisem je vyhláška . 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [3]. 

 

2.1.2 Vyhláška 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb 
 

V  [3] § 4 Dokumentace skute ného provedení stavby se píše: Rozsah a ob-

sah dokumentace skute ného provedení stavby je stanoven v p íloze .3 k této 

vyhlášce 

P íloha .3: 

1. Dokumentace skute ného provedení stavby obsahuje: 

1.1. údaje o ú elu a místu stavby, jméno a p íjmení a adresu místa trvalého pobytu 

vlastníka stavby, parcelní ísla pozemk  podle katastru nemovitostí s uvedením 

vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutí o stavb , 

1.2. situa ní výkres skute ného stavu území v m ítku katastrální mapy nebo v t-

ším se zakreslením polohy stavby a vyzna ením vazeb na okolí, napojení na do-

pravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znak  sítí technické infrastruktu-

ry, vzrostlé zelen  a hranic pozemk , 

1.3. stavební výkresy vypracované podle skute ného provedení stavby 

s p íslušnými ezy a pohledy  

1.4. technický popis stavby   

 

2.1.3. Sm rnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
 

Dokumentace staveb pozemních komunikací je upravená sm rnicí .Tato 

sm rnice Ministerstva dopravy ze dne 29.1.2007 specifikuje  v ásti  12 obsah pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací(PK). 

 ást 12.1.1 Pro každou stavbu PK se musí vypracovat DSPS. Zajišt ní 

DSPS p ísluší zadavateli stavby(investor). Po dokon ení stavby,tj. po vydání ko-

lauda ního souhlasu p edá zadavatel stavby DSPS majetkovému správci PK, který 

je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu užívání stavby. P i zm n  
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vlastnictví se p edá novému vlastníkovi a p i odstran ní stavby stavebním ú a-

du(viz stavební zákon) 

12.2.1 DSPS se rozumí výkresy,které zobrazují stavbu tak, jak byla zhoto-

vena a soubor souvisejících písemností pot ebných pro evidenci, údržbu, opravy, a 

p ípadné stavební zm ny p edm tné PK. Jako sou ást DSPS se zpracuje stru ný 

technický popis shrnující a p ípadn  dopl ující informace obsažené na výkresech. 

12.2.5. Zhotovená DSPS musí vyhovovat podmínkám a požadavk m podle 

stavebního zákona a vyhlášky .499/2006 SB.(viz 2.2) podrobn ji v [4]. 

          2.1.4.  vyhláška 31/1995 Sb.  

 Vyhláška 31/1995 Sb. [5] popisuje v § 13 Výsledky zem m ických inností 

ve výstavb  

(1)  Ov ování výsledk  zem m ických inností v rozsahu podle § 13 odst. 1 

písm. c) zákona se vztahuje na zem m ické innosti p i  

a) p íprav  staveb, 

b) projektování staveb, 

c) provád ní staveb, 

d) dokumentaci a provozu staveb. 

 

(4) P i provád ní staveb podléhají ov ení podle odstavce (1) tyto zem m ic-

ké innosti:  

a) vyty ení obvodu staveništ  se zvláštním právem využití pozemku podle 

zvláštních zákon  

b) z ízení a zam ení bod  vyty ovací sít  a jejich zabezpe ení proti poško-

zení nebo zni ení, kontrola vyty ovací sít  po dobu stavby, 

c) prostorové vyty ení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním 

povolením, 

d) vyty ení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být do-

t ena stavební inností, 

e) vyty ení tvaru a rozm r  objektu, s výjimkou staveb nepodléhajících sta-

vebnímu povolení ani ohlášení v místním sou adnicovém systému stavby, pokud 

netvo í vlastnickou hranici, 
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f) geodetická kontrolní m ení, m ení posun  a p etvo ení objekt , 

g) m ení skute ného provedení stavby.  

 

(5) P i dokumentaci a p i provozu staveb podléhají ov ení podle odstavce 1 

tyto zem m ické innosti  

a) zhotovení geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby, 

která obsahuje  

1. íselné a grafické vyjád ení výsledk  zam ení skute né polohy, výšky a 

tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objekt  a za ízení, v etn  technického 

vybavení, vzhledem k bod m vyty ovací sít , 

2. polohopis s výškovými údaji zpravidla v m ítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 

se zobrazením všech nov  postavených objekt  a za ízení a bod  vyty ovací sít ,  

3. m ické ná rty s íselnými údaji, seznamem sou adnic a výšek bod  bodo-

vého pole, vyty ovací sít  a podrobných bod , 

4. technickou zprávu,  

b) geodetická bezpe nostní m ení posun  a p etvo ení, geodetická bezpe -

nostní m ení, zejména je ábových drah, a geodetická kontrolní m ení, zejména 

liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními p edpisy, 

c) po ízení a dopln ní geodetické ásti dokumentace stávajících stavebních 

objekt .  

(6) Polohové a výškové zam ení veškerých podzemních staveb a za ízení p i 

zem m ických  

 

§ 14  Náležitosti geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby 

využívané pro vedení státních mapových d l  

 

(1) Orgán zem m ictví a katastru p i zjišt ní, že dokon ená stavba, která je 

p edm tem polohopisného nebo výškopisného obsahu základního státního mapové-

ho díla, není v n m zobrazena nebo že došlo ke zm n  geometrického a polohového 

ur ení stavby, písemn  vyzve vlastníka stavby, aby mu p edložil k nahlédnutí nebo 

zap j il  
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a) dokumentaci podle § 13 odst. 5 písm. a), jedná-li se o stavbu podle zvlášt-

ního zákona, 

b) ve stanoveném územním celku seznam sou adnic podrobných bod  a m -

ické ná rty o zam ení dalších prvk  polohopisu. 

(2) P esnost geodetických m ení, jejichž výsledky slouží k vyhotovení doku-

mentace skute ného provedení stavby a která je využívána pro  

a) vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozd lení 

nemovitosti,  

b) kolauda ní ízení, 

c) zobrazení staveb, které tvo í polohopisný obsah základních státních mapo-

vých d l,  

d) tvorbu informa ních systém  orgán  územní samosprávy, 

musí být zajišt na tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního právního p edpisu a 

požadavk m eských technických norem, dalších technických norem nebo technic-

kých dokument  mezinárodních, pop ípad  zahrani ních organizací nebo jiných 

technických dokument  obsahujících podrobn jší technické požadavky, ur ených a 

oznámených k této vyhlášce podle zvláštního právního p edpis 46a) (dále jen „ur e-

né normy“). 

(3) Nep edložení dokumentace podle odstavce 1 je porušením po ádku na 

úseku zem m ictví.  

 

           2.1.5.  Zákon 200/1994 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  

 

Zákon 200/1994 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  [6] v § 17 popisuje Geode-

tické a referen ní systémy a státní mapová díla 

 

(1) Výsledky zem m ických inností, využívané ve ve ejném zájmu orgány 

zem m ictví a katastru, musí být ve stanovených územních celcích dokumentovány 

v geodetických referen ních systémech závazných na celém území státu. V t chto 

geodetických referen ních systémech musí být dále dokumentovány stavby ve vý-
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stavb  na celém území státu, pokud je dokumentace jejich skute ného provedení 

využívána ve ve ejném zájmu pro vedení kartografických d l. 

(2) Geodetické referen ní systémy, státní mapová díla závazná na celém 

území státu a základní principy koordinace a správy zm nových informací pro aktua-

lizaci obsahu státních mapových d l stanoví vláda na ízením. 

 

2.1.6 Geodetické referen ní systémy  

 

V na ízení vlády 430/2006 Sb. [7] o stanovení geodetických referen ních sys-

tém  a státních mapových d l závazných na území státu a zásadách jejich používání 

se píše: 

(1) Geodetickými referen ními systémy závaznými na území státu (dále jen 

"závazné geodetické systémy") jsou 

a) Sv tový geodetický referen ní systém 1984 (WGS84), 

b) Evropský terestrický referen ní systém (ETRS), 

c) Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální (S-JTSK), 

d) Katastrální sou adnicový systém gusterbergský, 

e) Katastrální sou adnicový systém svatošt pánský, 

f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv), 

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95), 

h) Sou adnicový systém 1942 (S-42/83).  
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2.2 PROCES VYTY ENÍ STAVBY 

 

Základním p edpokladem úsp šné realizace celého komplexu geodetických 

prací je vybudování vyty ovací sít  s požadovanou p esností. Tvar a rozm ry vy-

ty ovací sít  je t eba p izp sobit nejen terénním podmínkám, ve kterých se stavba 

bude realizovat, ale i velikosti a konstruk ní náro nosti celé stavby a vyžadované 

p esnosti. Vyty ovací sí  je t eba realizovat tak, aby umož ovala vykonávat kont-

rolní m ení v pr b hu stavby, m it posuny a deformace nejen v pr b hu stavy, 

ale i následn  v období provozu v našem p ípad  komunikace a mostu. 

Body vyty ovací sít  je t eba v terénu stabilizovat tak, aby nedocházelo k zm n  

jejich stability, je nutné zabezpe it vzájemnou viditelnost a zp sob jejich ochrany 

p ed zni ením. Po et bod  a jejich rozmíst ní závisí na velikosti stavby. 

  P i budování m ické sít  pro realizaci stavby je ideální vybudovat m ickou 

sít s požadovanou p esností již ve fázi zam ení skute ného stavu pro projekt 

stavby, aby byla zaru ena homogenita všech geodetických prací pro všechny fáze 

projektu a následné realizace stavby a neposlední ad  pro následný monitoring 

po uvedení stavby do provozu. 

  

2.2.1 Vyty ovací sí  

 

P i zem m ických innostech ve výstavb  musíme používat ve stavebnic-

tví zavedenou terminologii, která se podstatn  liší od pojm  používaných v oblasti 

katastru nemovitostí R. Nezam nitelnými pojmy jsou bodové pole a vyty ovací 

sí . 

Bodové pole se ídí zákonem [6]. P esnost bodového pole 

(nazveme ji vn jší p esnost vyty .sít ) se vztahuje k nejbližšímu bodu PPBP 

(p esnost bod  PPBP je dána st ední sou .chybou mxy=0,06m). P ipojení vyty o-

vací sít  k bodovému poli se musí použít k vyty ení záboru stavby ve vztahu k 

okolním pozemk m. Následn  se použije k zam ení pro DSPS a pro následný 

zákres do KN resp. mapy velkého m ítka resp. technické mapy, p ípadn  

k vyhotovení geometrického plánu.(p esnost pro podrobný bod mxy=0,14m). Tech-

nické požadavky na body podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny ve 
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vyhlášce 26/2006 Sb. [8] bodu 12 p ílohy. Charakteristikou p esnosti ur ení sou-

adnic x, y bod  podrobného polohového bodového pole je st ední sou adnicová 

chyba mxy. Podrobné polohové bodové pole se vytvá í s p esností, která je dána 

základní st ední sou adnicovou chybou mxy =0,06 m a vztahuje se k nejbližším 

bod m základního polohového bodového pole a zhuš ovacím bod m. Mezní od-

chylka se stanoví 2,5 násobkem základní st ední sou adnicové chyby.  

Z výše uvedeného je patrné, že spln ním podmínky na p esnost z pohledu 

[6] a [8] je pro vyty ení staveb nedostate né, protože pro vyty ení staveb je poža-

dována p esnost (vnit ní p esnost vyty ovací sít ) mnohem vyšší. P esnost se vy-

jad uje k síti vyrovnané jako celek, tzn. že uvedenou p esnost mají kterékoli dva 

body navzájem. P esnost geodetických prací musí být na celé stavb  stejná, bez 

ohledu na to, jakou konfiguraci bod  vyty ovací sít  použiji. Sou asné vysp lé 

stavební technologie, v kombinaci s p esnými geodetickými m eními, umož ují 

realizovat geometrické parametry až s milimetrovou p esností. P esnost vyty ovací 

sít  je doporu ena eskou technickou normou SN 73 0420-1 [9] a 

 SN 73 0420-2 [10].    

  

2.2.2 Podrobné vyty ení liniové stavby 

 

Pro ú ely vyty ování (z hlediska p esnosti a technologie vyty ování) se 

stavby t ídí na stavby : 

a) stavby prostorové, 

b) plošné, 

c) liniové. 

P esnost vyty ení prostorové polohy liniových staveb se vztahuje k  hlavním bo-

d m (HB) osy a k hlavním výškovým bod m (HVB) a vyjad uje se mezními vyty o-

vacími odchylkami. Pro komunikace v nezastav ném území se tyto HB ur ují 

z bod  primární vyty ovací sít , což je soustava trvalých bod  tvo ící vyty ovací 

sí . 

 Podrobným vyty ením se vyty í další body pro ur ení rozm r  a tvaru stav-

by a jednotlivých ástí a konstruk ních prvk , více v  [10]. 
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 2.2.3 Podklady k vyty ení stavby 

 

Vyhláška .146/2008 Sb. [11] o rozsahu a obsahu projektové dokumentace do-

pravních staveb stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stav-

by, pro stavby drah a na dráze v etn  za ízení na dráze, stavby dálnic, místních 

komunikací a ve ejn  p ístupných ú elových komunikací. V p íloze .8 tato vyhláš-

ka zmi uje Geodetický koordina ní výkres, což je samostatný situa ní výkres se 

zákresem os s vyzna ením stani ení a hlavních bod  komunikací a vyty ovací 

sít , v etn  jejich sou adnic. Tento výkres se vyhotovuje pouze v p ípad  že pro-

jektová dokumentace neobsahuje geodetickou dokumentaci jako zvláštní p ílohu 

projektové dokumentace. 

  

3. Použité geodetické metody 

 

Základní geodetické metody ur ování prostorové polohy bod  na základ  

vhodné technologie m ených délek, sm r  (úhl ), výšek (p evýšení) se používají 

pro práce spojené s klasickým posláním a úkolem geodézie, tj. práce týkající se 

zobrazení zemského povrchu a podpovrchových ástí ve form  map a plán , pro 

budování m ických sítí, vyty ovací práce a další geodetická m ení. 

 

3.1. Technologie m ení GNSS 

 

 Nejdostupn jším zp sobem pro vytvo ení m ických sítí je m ení pomocí 

GNSS aparatury. V praxi se velmi asto používají, protože se dají dob e p izp so-

bit p írodním podmínkám m ení. GNSS je známým a rozší eným pojmem 

v dnešní geodetické praxi. Mluvíme-li o GNSS máme tím na mysli systém GPS 

NAVSTAR (USA) a systém GLONASS (Rusko). Jednou z mnoha aplikací, která 

prošla dynamickým rozvojem je tzv. RTK (z angl. Real Time Kinematic), tedy kinema-

tická metoda v reálném ase. RTK metoda m ení GNSS je moderním a efektivním 

nástrojem sou asné zem m ické praxe využitelných v oblastech jako inženýrská 

geodézie, budování a údržba bodových polí, katastr nemovitostí, GIS. Dostupnost a 
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p esnost výsledk  v reálném ase samoz ejm  p ináší adu výhod a to hlavn  ihned 

v terénu máme možnost kontroly výsledk  m ení, m ená data je možno prohlížet a 

editovat a nemusíme tak init až p i postprocessingu v kancelá i. 

V zá í roku 2009 byla na území eské republiky spušt na sí  referen ních sta-

nic Trimble VRS NOW CZ. Sí  je provozována firmou Trimble Navigation Limited. 

V eské republice je rozmíst no 24 referen ních stanic, aby m l uživatel kdekoliv 

v echách na Morav  i ve Slezsku kvalitní RTK korekce. Do sít  dodává data i 8 

stanic z Trimble VRS NOW Deutschland, aby byla kvalitn  pokryta západní ást 

eské republiky.                                                                                                                            

      Sí  Trimble VRS NOW CZ umí zpracovávat signály GPS (v etn  nejnov j-

ších L2C a L5) i GLONASS a poskytuje sí ové ešení. Toto VRS ešení:  

• Po ítá troposférické, dráhové a ionosférické modely v reálném ase  

• Vytvá í optimalizované VRS korekce vycházející z t chto model  pro 

každý rover 

• Má nízký objem posílaných dat  

• Podporuje GLONASS  

Sí  Trimble VRS NOW CZ poskytuje p esné korekce pro fázové m ení v reálném 

ase (geodézie), kódové korekce v reálném ase (GIS). Samoz ejmostí je posky-

tování dat i pro postprocessing ve formátu RINEX.  

Sí  Trimble VRS NOW CZ je otev ená GNSS p ijíma m všech výrobc , 

které podporují korekce ve formátu RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR+ nebo CMRx. Dí-

ky softwaru VRS3Net je sí  TVN CZ velmi dob e kontrolována a monitorována, aby 

uživatelé dostávali vždy pouze kvalitní data. Pokro ilé funkce softwaru usnad ují 

operátor m systému eliminovat, pop ípad  rychle ešit možné problémy, více [12]. 

 

3.2.Polární metoda 

 

Mezi jednu z metod vyty ování a polohopisného m ení je polární metoda. 

Princip ur ení polohy bodu polární metodou spo ívá ve vyty ení resp. zm ení 

délky mezi stanoviskem a bodem, jakož  i vyty ení  resp. zm ení vodorovného 
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úhlu mezi zám rou na bod a n jakým pevným sm rem. Zm ením t chto dvou 

prvk  je poloha bodu jednozna n  ur ena vzhledem k danému bodovému poli (vy-

ty ovací síti). V sou asné dob  s rozvojem digitální p ístrojové techniky se stala 

tato metoda jednou z nejrozší en jších geodetických metod. K dalším metodám 

pat í nap . ortogonální metoda, fotogrammetrické mapování a tachymetrie[13]. 

 

3. 3. Geometrická nivelace 

 

Geometrická nivelace je metoda výškového m ení, p i které p evýšení mezi 

dv ma body ur ujeme pomocí nivela ních p ístroj  a vhodných pom cek. Nivela -

ním p ístrojem vyty ujeme p i m ení vodorovné zám rné p ímky k bod m, na kte-

rých jsou svislé stupnice (lat ), na nichž ode teme svislé úseky a z nich vypo te-

me p íslušné p evýšení.  

Nejp esn jší, nejpoužívan jší a nejjednodušší metodou pro ur ení p evýšení je 

geometrická nivelace ze st edu. Nivela ní p ístroj postavíme uprost ed mezi body, 

na kterých postupn  stavíme nivela ní lat  ve svislé poloze. 

Nivela ní m ení se provádí v nivela ních po adech, které se skládají 

z nivela ních sestav mezi známými a ur ovanými body[13].  
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4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

 

Havlí kova Borová se rozkládá na pomezní krajin  eskomoravské vrcho-

viny na táhlém kuželovitém svahu, jehož vrchol je 637 m n.m. Pohled na m stys je 

na obr.2. Název získala v roce 1949 podle svého rodáka Karla Havlí ka. První pí-

semná zmínka o obci pochází z roku 1289. Je zaznamenána v berní rule a týká se 

e ka z Borové, pána z ronovické v tve blízké Lichtemburk m. Roku 1547 byla 

stará ves Borová povýšena na m ste ko. Po t icetileté válce pat ila k polenskop i-

byslavskému panství Dietrichstein . Trhové právo ud lila Borové dne 1. dubna 

1744 císa ovna Marie Terezie. V minulosti m lo nemalý význam pro starousedlíky 

vrchnostní privilegium - právo va ení piva - ud lené borovskému pivovaru roku 

1770. Obyvatelstvo m ste ka nacházelo obživu v zem d lství, uhlí ství a hutnictví. 

Od konce 18. století se za aly v borovských chalupách ozývat tkalcovské stavy. V 

19. století m la Borová kolem 1700 obyvatel. Dominantou širokého okolí je gotický 

kostelík zasv cený sv. Vítu postavený v 15. století na míst , kde stávala románská 

hornická kaple. Dne 31. íjna 1821 se tady narodil Karel Havlí ek Borovský [14]. 

 

Obr 2.  Pohled na m stys Havlí kova Borová 
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4.1. Základní údaje stavby 

 

Kraj:                               Vyso ina 

Obec:                             Havlí kova Borová 

Katastrální území:          Havlí kova Borová 

Sou adnicový systém:    S-JTSK 

Výškový systém:             Bpv 

Název stavby:                 Silnice III/3507 Havlí kova Borová(obrázek 3) 

                                        SO 101 KOMUNIKACE 

                                        SO 201 MOST EV. .3507-002 

Projektová dokumentace stavby je na p iloženém CD-R, koordina ní situace 

stavby je na obrázku 4.  

 

 

 
Obr. 3   Komunikace a most p ed zahájením stavby 
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4.1.1. Stru ný technický popis stavby SO 101 KOMUNIKACE 

   

Jedná se o ást rekonstrukce silnic III/3507 a III/3508. Stavba zahrnuje úseky 

délky 159,45 m (trasa Hlavní) a 32,85 m (trasa K íž), za íná t sn  nad kapli kou 

na konci obce Havlí kova Borová a kon í k ižovatkou s III/3508 (obrázek 4). Sta-

vební objekt SO101 komunikace zahrnuje p edevším tyto práce: 

- sm rová a výšková úprava v návaznosti na rekonstrukci mostu, 

- zm na ší kového uspo ádání,  

- zajišt ní stability násypového t lesa, 

- úprava k ižovatky silnici III/3507 a III/3508, 

- odvodn ní komunikace. 

- vegeta ní úpravy 

Trasa je navržena z p ímých úsek  a kruhových oblouk  R = 1000 m a R = 17 m. 

Vozovka zahrnuje dva jízdní pruhy pro p ímé sm ry ší ky 3,00 m s vodícími prouž-

ky ší ky 0,25 m a nezpevn né krajnice 0,75m. P í ný sklon vozovky v p ímé je 

st echovitý 2,0% v obloucích jednostranný v hodnot  4 – 5,5%.  Kompletní kon-

strukce komunikace je: 

      - asfaltový beton st edn zrnný ACO 11   50 mm 

      - spojovací post ik asfaltový      0,20 kg/m2 

      - obalové kamenivo st edn zrnné ACP   80 mm 

      - št rk áste n  vypln ný CM    200 mm 

      - št rkodr  ŠD       200 mm 

      - zlepšení podloží vápenocementová stabilizace  200 mm 

 

4.1.2. Stru ný technický popis stavby SO 201 MOST 

  

Nov  navržený mostní objekt je monolitická železobetonová rámová kon-

strukce o jednom poli s konstantní ší kou a šikmostí op r. Ší kové uspo ádání na 

most  odpovídá kategorii S 7,5/50 s ší kou mezi ímsami 7,5 m. ímsy jsou na 

most  navrženy v ší ce 0,75 m. Délka p emost ní je 6,00 m, délka mostu je 

19,00m, délka nosné konstrukce je 7,20 m, ší ka nosné konstrukce je 8,50m,výška 

mostu je 4,06 m, plocha mostu je 45 m2. Normální zatížitelnost mostu je 32 t. Zalo-
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žení mostního objektu je plošné na plošných základových pasech ze železobetonu 

s podkladním betonem a podkladní št rkopískovou vrstvou. Na most  jsou osaze-

ny železobetonové ímsy podél komunikace a na nich je osazeno ocelové mostní 

zábradelní svodidlo. Hlavní trasa komunikace je v prostoru mostního objektu navr-

žena v ose mostu v p ímém úseku. 

 
Obr. 4   Koordina ní situace stavby 
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5. POUŽITÉ P ÍSTROJE A POM CKY 

 

K m ení bod  vyty ovací sít  byl použit p ístroj TRIMBLE R6 GNSS 

s p ipojením do sít  VRSNOW CZ. Pro vyty ovací práce, kontrolní m ení a m e-

ní podrobných bod  byl použit p ístroj TRIMBLE 5503 DR Standard+ ACU Win-

dows 2000. Pro m ení výšek  technickou nivelací byl použit p istroj TOPCON. 

Všechny tyto p ístroje jsou jednou ro n  kalibrovány v kalibra ních laborato ích. 

Dále jsem pro svou práci použil standardní pom cky jako m ické pásmo, výty ky, 

stativy. 

Trimble 5503 DR STANDARD ACU 

 
Obr. 5  Trimble 5503 DR Standard 
 

Tabulka 2  Technické parametry Trimble 5503 DR+ [12]  

Totální stanice Trimble 5503 DR Standard+ :  

•  DR dálkom r DR Standard  

    pro m ení bez hranolu až 70 m 

    délková p esnost:  2mm  ±  2ppm ( na hranol ) 

• úhlová p esnost: 1.0 mgon 

• dynamické ty rychlostní servoustanovky 

• panel pro p ipojení odnímatelné kontrolní jednotky – klávesnice 

• odnímatelná kontrolní jednotka ACU s vnit ní pam tí 128MB, barevným       doty-

kovým grafickým displejem a kompletním programovým balíkem Survey Control-

ler. 



David Kozlík : Geodetická dokumentace skute ného provedení stavby 

2011                                                                                             18

TRIMBLE R6 GNSS 

 
Obr. 6  Trimble R6 GNSS 

 

Tabulka 1  Technické parametry Trimble R6 [12]  

• Technologie Trimble R-Track 

• Pokro ilý ip Trimble Maxwell 5 Custom Survey GNSS se 72 kanály 

• Vysoce p esný vícenásobný modelátor pro GNSS m ení pseudovzdáleností 

• Nefiltrované, nevyhlazené pseudovzdálenosti pro nízký šum, nízkou chybu multipa-

th,pro rychlou korelaci a dynamickou odezvu 

• M ení GNSS nosné vlny s p esností do 1mm 

•  Paralelní sledování signál :- GPS L1C/A,L2E 

                                            -GNSS L1C/A,L1P,L2C/A,L2P 

                                           -SBAS L1C/A 

•  Statické a rychlé statické ur ování polohy GNSS 

•  Poloha   3 mm +0,1 ppm RMS 

•  Výška 35 mm + 0,4  ppm RMS 

P esnost diferen ního ur ování polohy  obvykle 5m 3DRMS 
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TOPCON  

 

 

 
Obr. 7  Nivela ní p ístroj Topcon 

 

Tabulka 3: Technické parametry nivela ního p ístroje Topcon AG2 [15]  

Nivela ní p ístroj Topcon 

•Dalekohled    zv tšení 32x   

                      minimální zaost ení     1m 

•kruhová libela 8“ 

•automatický kompenzátor + 0,3“ rozsah +15“ 

•chyba dvojité nivelace  + 0,7mm 
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6. GEODETICKÉ PRÁCE P I P ÍPRAV  A PROVÁD NÍ 

STAVBY 

 

6.1. P ípravné práce 

 

Mezi p ípravné práce pat í studium projektové dokumentace stavby, která 

obsahovala v ásti B Souhrnné ešení stavby i Geodetický koordina ní výkres (p í-

loha 2). V geodetické koordina ní dokumentaci stavby byl ozna en hlavní výškový 

bod stavby, kterým je roh podezdívky kapli ky. Tento výškový bod je vid t na ob-

rázku 9 a 10. V textové podob  geodetická dokumentace obsahovala seznam vy-

ty ovacích prvk  pro vyty ení trasy komunikace (p íloha 3) seznam sou adnic vy-

ty ovací sít , viz obrázek 8. Situace pro projekt byla zam ena firmou GMD s.r.o. 

(p íloha 4). Po prostudování t chto podklad  a následné rekognoskaci bylo zjišt -

no, že geodetickou dokumentaci nelze pro vyty ení stavby použít. M ická sí  ne-

vyhovuje pot ebné p esnosti a je nutné vybudovat novou. Bod 4001 byl zni en a 

bod 32012220 byl z hlediska viditelnosti, tak i dostupnosti pro geodetické práce 

nevhodný. Bod  32012220 je vid t na obrázku 9. 

 

 
Obr. 8  Seznam sou adnic bod  stávající vyty ovací sít  
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Obr. 9  Geodetický bod 32012220                             Obr. 10  Hlavní výškový bod stavby 

 

6.2. Vyty ovací sí  

 

Jednou z nejd ležit jších inností bylo vybudování vyty ovací sít . P i návr-

hu bylo vycházeno z projektové dokumentace a ze zjišt ní o stavu m ických bod  

p i rekognoskaci. Vzhledem k tomu že se jednalo o liniovou stavbu malého rozsa-

hu, bylo zvoleno rozmíst ní bod  tak, aby byla zajišt na vzájemná viditelnost mezi 

všemi body, aby nedošlo ke zni ení bod  realizací stavby, aby body byly m itelné 

technologií GNSS a tak aby vlastní vyty ování bod  prostorové polohy a podrob-

ných bod  nebylo komplikované, zejména pro vyty ení mostního objektu. Body 

byly stabilizovány ocelovými roxory a signalizovány d ev ným kolíkem s ervenu 

barvou.  

Vlastní m ení technologií GNSS na bodech vyty ovací sít  probíhalo p í-

strojem TRIMBLE R6 metodou RTK. M ení m že být ovlivn no atmosférickými 

podmínkami, vícenásobným odrazem signálu a rozmíst ním družic. Nejen tyto 

aspekty eší p íjem korekcí v realném ase ze sít  VRSNOW CZ (viz kapitola 3.1). 

Po spušt ní m ení a úsp šné inicializaci do sít  VRSNOW bylo provedena lokální 
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transformace s p ipojením na okolní PPBP. Každý bod vyty ovací sít  byl m en 

dvakrát s delším asovým odstupem. Do m ické sít  byl zahrnut i zhuš ovací bod 

.32012220, který byl také kontroln  zam en technologií GNSS. Získané sou ad-

nice byly zpracovány v polním po íta i TSC2 pro GPS s univerzálním polním soft-

warem Trimble Survey Controller 12.46 pro totální stanice a GPS. Protokol m ení 

technologií GNSS je v p íloze 5. Dalším m ením polární metodou v jedné skupin  

na bodech primární vyty ovací sít  jsem získal další údaje pro vyrovnání sít  

v programu GROMA 9.1. Program slouží k polohovému a výškovému vyrovnání 

geodetických sítí. Vyrovnání probíhá na základ  metody nejmenších tverc . Po-

lohové a výškové vyrovnání je provád no odd len . Krom  vyrovnaných sou adnic 

poskytuje program mnoho charakteristik p esnosti a kontrolních údaj  jak pro kont-

rolu výpo tu, tak pro vyhledávání hrubých chyb v m ených údajích. 

Výsledkem m ení a následného vyrovnání sít  byla dosažena výb rová 

sm rodatná odchylka SxyP ≤  0,004 m v celé vyty ovací síti. P esnost vyty ovací 

sít  musí vyhovovat mezním vyty ovacím odchylkám vyty ení prostorové polohy 

stavby . Tato mezní odchylka je pro pozemní komunikace mmxMxyP 30±δ  a pro mos-

ty mmxMxyP 20±δ . Platí  uSxypxMxyP ≥δ    kde u=2,5 tím jsme splnily požadovanou 

p esnost vyty ení podle [10] . 

Výšky bod  m ické sít  byly ur ované p ístrojem Topcon s p ipojením na 

hlavní výškové body stavby. Pro ur ení p evýšení byla zvolena metoda geometric-

ké nivelace ze st edu a jako zp sob nivelace byla zvolena technická nivelace. M -

ení nivela ního po adu bylo rozd leno do nivela ních sestav tak aby délka zám -

ry  byla maximáln  do 50m. Vložený nivela ní po ad za al na bod  32012220, ten-

to bod je vid t na obrázku 9 a kon il na hlavním výškovém bod  uvedeného 

v projektové dokumentaci a zobrazeného na obrázku 10. V pr b hu po adu bylo 

m eno p evýšení na všech bodech m ické sít . Uzáv r nivela ního po adu byl 

0,004m. Mezní výšková vyty ovací odchylka vzájemné prostorové polohy komuni-

kace a mostu byla stanovena mmxM 10±δ  podle [10].  
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6.3 Podrobné vyty ování stavby mostu a komunikace   

 

6.3.1 P ípravné práce podrobného vyty ování stavby 

 

Podrobnému vyty ování p edcházelo ješt  v kancelá i nadefinování trasy 

komunikace pomocí sm rového (situace stavby) a výškového ešení (podélný pro-

fil). Nejprve byly do controleru (polní po íta  který ovládá totální stanici) nahrány 

sou adnice vyty ovací sít  a sou adnice hlavních bod  osy komunikace, sou adni-

ce mostního objektu uvedené v jednotlivých situacích v projektu a sou adnice 

všech ostatních bod  nutných k realizaci stavby. Sou adnice bod  komunikace 

byly získány z digitální situace projektu v programu ACAD2011. Definování trasy 

do polního po íta e probíhalo nejprve nadefinováním sm rových bod , a to kon-

krétn  vložením za átku úseku (ZU), za átk  a konc  oblouk  (TK,KT) v etn  po-

lom r , konce úseku (KU) a sou asn  k nim bylo p i azeno jejich stani ení podle 

projektové dokumentace. Dalším krokem bylo do trasy nadefinovat výškové ešení 

komunikace vložením lom  nivelet (LN) v etn  za átk  a konc  zakružovacích 

oblouk . Pomocí takto nadefinované 3D trasy bylo možno vyty ovat a odsazovat 

(vertikáln  i horizontáln ) body pot ebné k vyty ení geometrických parametr . Do 

controleru lze nastavit p í né spády a nadefinovat i jednotlivé ezy. Výhodou vyty-

ování z trasy je to, že umož uje vyty ovat tzv. od osy liniové stavby, ke které jsou 

vztažené všechny stavební kóty.  

Další krokem p ed terénními  pracemi bylo vyhotovení vyty ovacího výkresu 

(p íloha 6), který nebyl sou ástí realiza ní projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace obsahovala pouze vyty ovací výkresy podrobného vyty ení mostu. 

Jako podklad vyty ovacího výkresu komunikace jsem použil z projektové doku-

mentace situaci stavby komunikace do které jsem zanesl všechny objekty, které se 

mají vyty it s vyzna ením bod  definujících jejich prostorovou polohu a hlavní bo-

dy trasy. Dále jsem zde zakreslil body vrcholového polygonu a body vyty ovací 

sít .Takto vytvo ený vyty ovací výkres, podle SN 013419 Vyty ovací výkresy 

staveb [16], spolu s výkresy podrobného vyty ení mostu byly základem pro vlastní 

vyty ovací práce na stavb . 
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6.3.2 Vyty ovací práce p i stavb  komunikace 

 

První vyty ovací prací celé stavby bylo  vyty ení obvodu stavby vzhledem 

k ostatním pozemk m okolo stavby (hranice staveništ ). Vyty ení probíhalo 

v koordinaci se stavbyvedoucím stavby Ing.Létalem ze zhotovitelské firmy SKAN-

SKA a.s. Dle jeho požadavk  byly polární metodou vyty eny všechny lomové body 

obvodu stavby získané z digitální situace záborového elaborátu (p íloha 6), tak aby 

okolní pozemky nebyly stavební inností nijak poškozeny. Lomové body byly stabi-

lizovány d ev nými kolíky o pr m ru 0,10 m a délky 1,5 m. Vyty ené body byly 

p í n  odsazeny vn  skute né polohy hranice stavby z d vodu terénních uprav pat 

svah  o 1 m, jak je vid t na obrázku 11. 

 

 

Obr. 11   Stabilizace vyty ených bod  obvodu staveništ  

 

Po odstran ní ornice v místech trvalého a do asného záboru, odhumusová-

ní zá ezových a násypových svah  a vybourání stávajících konstrukcí byly vyty e-

ny a p í n  odsazeny ob  paty svah  ve stani ení km 0,730 – km 0,790 a km 

0,820 – km 0,840 v Hlavní trase komunikace a ve stani ení  km 0,010 – km 

0,032.84 v trase K íž, tak aby stavebník mohl budovat svahy násyp  dle p í ných 
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ez  projektové dokumentace. Vyty ovat body kdekoliv na trase bylo realizováno 

pomocí surveycontroleru pomocí p edem definované trasy. Body byly stabilizované 

obdobným zp sobem jako p i vyty ení obvodu stavby, pouze barevn  odlišeny. Na 

takto stabilizované body byly trigonometricky ur eny nadmo ské výšky hlavy stabi-

lizovaných kolík . Z takto ur ených bod  si stavebník ode ítal pot ebné údaje p i 

budování násyp , stabilizované body jsou zobrazeny na obrázku 12 

 

 
                               Obr. 12  Stabilizace vyty ených bod  násyp  

 

  Po odstran ní p vodních konstruk ních vrstev komunikace byla vyty ena  

osa komunikace ve stani ení p í ných ez  dle projektové dokumentace v etn  

charakteristických bod  obou tras od za átk  úsek  až po konec, podle vyty o-

vacího výkresu(p íloha 5). Vyty ené body osy byly oboustrann  odsazeny dle 

dohody se stavbyvedoucím o 3,50 m a od trigonometricky ur ené výšky kolíku 

se pomocí výsuvného metru vynášely pomocí rysek výšky jednotlivých kon-

struk ních vrstev. Vyty ené body byly stabilizovány d ev nými kolíky. Jednotli-

vé podrobné vyty ovací práce popsané v této kapitole byly realizovány polární 

metodou z primární vyty ovací sít  vybudované p ed realizací stavby a p es-

ností vyhovovaly [9] a [10]. Na obrázku 13 je vid t stabilizace vyty ených bod  

trasy komunikace. 
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Obr. 13  Stabilizace vyty ených bod  osy komunikace 

 

 
Obr. 14  Postup stavby komunikace 
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6.3.3 Vyty ovací práce p i stavb  mostu 
 

Nov  navržený mostní objekt je monolitická železobetonová rámová konstrukce 

o jednom poli s konstantní ší kou a šikmostí op r, k jehož stavb  bude použito sys-

témové bedn ní. Vyty ovací práce na mostu za aly po demolici a odstran ní stá-

vajících konstrukcí mostu a p evedením vody z vodního toku provizorním zatrub-

n ním  z PVC.  

Vyty ení spodní stavby mostu 

Vyty ení mostního objektu za alo ur ením p echodného stanoviska, z kterého 

byly polární metodou vyty eny body 300-319 podle výkresu „P dorys spodní stav-

by mostu“ z projektové dokumentace, kterým byl nahrazen výkres podrobného vy-

ty ení stavby, viz obrázek 15. P echodné stanovisko bylo do asn  stabilizováno 

d ev ným kolíkem s nast elovacím h ebem a jeho výška byla ur ena technickou 

nivelací z bodu primární vyty ovací sít  a ov ena trigonometricky. Vyty ené body 

byly podéln  i p í n  odsazeny o 1 m, stabilizovány ocelovými ty emi cca 1m 

dlouhými a výška na bodech 301 a 312 byla ur ena trigonometricky. Výška plán  

528.00, výška št rkového lože 528.15 a výška podkladního betonu 528.30 byla na 

t chto dvou bodech dom ena skládacím metrem a na ostatní ty e p enesena 

technickou nivelací ze st edu se vzájemnou kontrolou a signalizována bílou pás-

kou.  
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Obr. 15   ást vyty ovacího výkresu spodní stavby mostu 

 

Po betonáži podkladního betonu byly vyty eny základové pasy konstrukce 

obou op r pomocí bod  300-319, viz obrázek 15. Tyto body byly stabilizovány oce-

lovými h eby. Všechny body byly vyty eny dvakrát  stejnou metodou a rozm r 

stavby byl ov en metodou kontrolních om rných podle [9]. M ením bylo zjišt no 

že dosažené odchylky nep ekro ily povolenou mezní vyty ovací odchylku. Proto-
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kol o vyty ení v etn  dosažených odchylek byl p edán zhotoviteli. Vyty ené a 

ozna ené geometrické prvky p dorysné osnovy sloužily k umíst ní systémového 

bedn ní budoucí základové konstrukce, viz obrázek 16. Vyty ením t chto bod  

bylo sou asn  kontrolováno dodržení projektové výšky podkladního betonu. Dosa-

žené výsledky kontrolního m ení dodržení geometrického parametru jsou 

podrobn ji popsány v kapitole 7 nebo  kontrolní m ení dodržení projektových ge-

ometrických parametr  pat í do geodetické dokumentace skute ného provedení 

stavby. 

 

 

Obr. 16  Systémové bedn ní p i betonáži základ  a do asné p evedení vody PVC 
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Obr. 17   Podélný ez konstrukce mostu 
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Po opat ení penetra ního nát ru základu  a jeho obsypání a zhutn ní terénu 

kolem základ  byla vyty ována další etapa výstavby mostu. Na základ spodní 

stavby, erven  ozna ené body na obrázku 18, byly ocelovými h eby stabilizo-

vány vyty ené body op r 200-231, viz obrázek 15. Všechny body byly vyty eny 

dvakrát  stejnou metodou ze stejného stanoviska a rozm r stavby byl ov en 

metodou kontrolních om rných. M ením bylo zjišt no že dosažené odchylky 

nep ekro ily povolenou mezní vyty ovací odchylku pro vyty ení spodní stavby 

mostu uvedenou v [10] . Protokol o vyty ení v etn  dosažených odchylek byl 

p edán zhotoviteli. 

 

 
Obr. 18   Základ spodní stavby mostu 
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Obr. 19   Dokon ená spodní stavba mostu 

 

Vyty ení nosné konstrukce stavby a íms mostu 

Po dokon ení spodní stavby mostu, obrázek 19, která zárove  tvo ila základ 

nosné konstrukce bylo vyty ení bod  100-114, barevn  ozna ené body na obráz-

ku 20 a 21, nosné konstrukce mostu z projektové dokumentace zárove  ov ení 

dodržení projektových geometrických parametr  spodní stavby mostu. Výsledky 

m ení jsou podrobn ji popsány v kapitole 7. Po dokon ení betonáže nosné kon-

strukce mostu byly vyty eny podrobné body íms 1-15, dle projektové dokumenta-

ce a tím byly vyty ovací práce na mostním objektu ukon eny. 

 
Obr. 20   Op ra .2 dokon ené spodní stavby mostu 
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Obr.  21   ást vyty ovacího výkresu nosné konstrukce mostu 

 

 

Záv rem bych cht l dodat že p i podrobném vyty ení geometrických parametr  

jednotlivých etap stavby mostu bylo použito polární metody vyty ování z jednoho 

stanoviska, což i p i dosažené homogenit  vyty ovací sít  zaru ovalo p esnost 

vyty ení podle [10]. Na stanovisku byly m eny vždy nejmén  dv  orientace. Výš-

ky vyty ených bod  byly ur ovány trigonometricky. Každá etapa vyty ení byla p e-

vzata stavbyvedoucím, ádn  zapsána ve stavebním deníku, ov ena ú edn  

oprávn ným zem m ickým inženýrem a protokolárn  p edaná zhotoviteli. 
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Obr. 22   Postup výstavby mostu 
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   7. GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTE NÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY(GDSPS) 

 

innost souvisící s tvorbou GDSPS je jednou z posledních inností geodeta 

v rámci výstavby každého stavebního objektu, ale za íná  již p i výstavb  jednotli-

vých etap stavby a to ov ovacím m ením stavby neboli kontrolou dodržení pro-

jektovaných geometrických parametr . 

 

7.1  Kontrolní m ení stavby komunikace 

 

Kontrolním m ením stavby komunikace bylo  v podstat  zam ení jednotlivých 

konstruk ních vrstev komunikace v jednotlivých stani eních z projektu. První kont-

roln  m enou vrstvou byla plá . Postup prací byl takový, že nejprve byla vyty ena 

osa v daném stani ení a následn  byla kontrolována odchylka projektové a sku-

te n  provedené výšky. Výsledné nam ené hodnoty byly  ukládány do zápisníku. 

Dalším krokem bylo vyty ení osy ve stejném stani ení s odsazením 3,25 m vlevo a 

vpravo, porovnání projektové a skute n  provedené výšky uvedené v p í ném e-

zu viz obrázek 23 a registrace m ených hodnot. Takto bylo postupováno ve všech 

dalších stani eních i na dalších konstruk ních vrstvách p edem ur ených ke kont-

rolnímu m ení technickým dozorem investora. Výstavba jednotlivých konstruk ní 

vrstev byla ukon ena vždy až tímto kontrolním m ením, které bylo protokolárn  

p edáno technickému dozoru stavby. Protokol vždy obsahoval íselné i grafické 

výsledky m ení a byl ov en ú edn  oprávn ným zem m ickým inženýrem.  Tím 

m li všichni ú astníci stavby zajišt né pot ebné informace o tom, že stavební prá-

ce postupují s normovanou p esností. 

Všechna geodetická m ení byla provád na polární metodou z bod  primární 

vyty ovací sít , výšky byly ur ovány trigonometricky. 
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Obr. 23   P í ný ez komunikace stani ení km 0,730 

 

7.2 Kontrolní m ení stavby mostu 

 

Podle požadavk  technického dozoru investora byly kontrolovány vybrané 

geometrické parametry mostu podle [10] a to výška, podkladního betonu základ  

obou op r a dokon ených op r p ed betonáží nosné konstrukce, v kritických mís-

tech návaznosti jednotlivých konstrukcí . 

První etapou kontrolního m ení stavby mostního objektu bylo m ení výšky 

podkladního betonu v míst  budoucího založení základ  op r mostu. Toto kontrol-

ní m ení bylo realizováno sou asn  s vyty ením bod  pro založení základu 

spodní stavby mostu. 

 

Obr. 24  Podkladní beton základu op ry 1 
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 Kontrola geometrických parametr  základu byla ov ena jednak kontrolním 

m ení lomových bod  základu mimo místo styku s konstrukcí op r a podruhé byla 

kontrolována výška základu vyty ením bod  p i založení op r v míst  styku obou 

konstrukcí, viz erven  ozna ené body na obrázku 25. 

 

Obr. 25  Základ op ry 1 

Další kontrolní m ení prob hlo po odstran ní bedn ní op r a to zam ením 

bod  v míst  styku op r a budoucí nosné konstrukce, vyzna ených v p í ném ezu 

na obrázku 26 a na obrázku 27. 

 
Obr. 26   Op ra 1 dokon ená spodní stavba mostu,základ nosné konstrukce 
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Obr. 27  Podélný ez op ry 1 s vyzna ením kontrolovaných bod  

 

Obr. 28  Nosná konstrukce mostu 
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Kontrolní m ení bylo provád no z bod  primární vyty ovací sít  polární meto-

dou, výšky byly ur ovány trigonometricky. 

Výsledky kontrolního m ení prokázaly, že byly dodrženy projektové geomet-

rické parametry, tzn. nebyla p ekro ena mezní odchylka geometrického parametru 

pro jednotlivé stavební etapy stanovené normou [10]. Na obrázku 29 je znázorn -

na ást protokolu kontrolního m ení, kde erven  ozna ené rozdíly výšek charak-

terizují výšku základu op r, viz obrázek 30.  

 

            Obr. 29  ást  protokolu kontrolního m ení geometrických parametr  

 
                              Obr. 30  Podélný ez spodní stavbou mostu 



David Kozlík : Geodetická dokumentace skute ného provedení stavby 

2011                                                                                             40

7.3  Zam ení a zpracování geodetické dokumentace realizo-

vané stavby 

 

P ed zpracováním geodetické dokumentace skute ného provedení stavby  

byly nejprve d sledn  zam eny všechny prvky polohopisu a výškopisu komunika-

ce a viditelné ásti mostního objektu. Zam ení bylo provedeno polární metodou z 

bod  primární vyty ovací sít , výšky byly ur ovány trigonometricky. M ila se pata 

a hrana násypu a svahu, okraj asfaltu, krajnice, osa komunikace, ímsa mostu, 

svodidlo, zábradlí, op rná gabionová st na, svislé dopravní zna ení, odvod ovací 

za ízení. Pro pot eby geometrického plánu byly zam eny identické body pro ná-

slednou transformaci do katastrální mapy a do mapy zjednodušené evidence. 

Zam ení bylo zpracováno v programu Groma 9.1, který je ur en ke geode-

tickým výpo t m. V programu Groma lze ešit všechny základní geodetické úlohy 

a navíc obsahuje jednoduchou grafiku a umí zpracovávat data ve formátech všech 

b žných záznamník  a to dávkov  i jednotlivými výpo ty. Program pracuje v pro-

st edí Microsoft Windows. Umož uje práci s více soubory, m žete otev ít n kolik 

seznam  sou adnic a zápisník , p etahovat myší body z jednoho seznamu do dru-

hého, volit, který soubor má být aktivní (tj. do kterého mají být ukládány vypo tené 

body), apod. Krom  toho lze navíc zapnout testování odchylek dle p edpis  plat-

ných pro práci v katastru nemovitostí. Výsledky t chto test  (negativní i pozitivní) 

jsou zapisovány do protokolu [17]. 

Grafická ást dokumentace je zpracována v programu Geowin. GeoWin je 

geodetická nadstavba AutoCADu, ur ená k vytvá ení obsahu ú elových map vel-

kých m ítek a nebo stavebních plán  pro rekonstrukce.  GeoWin je vytvá en od 

roku 1993 na základ  autorových každodenních zkušeností z geodetické praxe. 

GeoWin se v sou asnosti používá nejen v mnoha geodetických firmách, ale i pro-

jektových kancelá ích. Jeho výhodou je p eddefinování jednotlivých vrstev do kte-

rých automaticky vkládá jednotlivé sou ásti výkresu nap . podle typu linie, bodu, 

textu atd. [18]. 

Geodetická dokumentace obsahuje íselné a grafické výsledky zam ení 

skute né polohy a výšky všech stavebních objekt  a terénních úprav v návaznosti 
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na okolní situaci se zákresem do katastrální mapy, výsledky kontrolního m ení 

geometrických parametr  v pr b hu stavby. Výkres komunikace je v m ítku 1:500 

a výkres mostního objektu je v m ítku 1:50. Dokumentace je ov ena ú edn  

oprávn ným zem m ickým inženýrem . GDSPS (p íloha 8) byla vyhotovena jako 

sou ást DSPS dle stavebního zákona ke kolaudaci stavby. 

 Sou asn  s GDSPS byl vyhotoven i geometrický plán pro rozd lení po-

zemk  stavbou trvale zabraných (p íloha 9) 

 

 

8. ZÁV R 

 

P edložená diplomová práce se v nuje procesu vzniku geodetické dokumenta-

ce skute ného provedení stavby „Silnice III/3507 Havlí kova Borová“ a to jak 

z hlediska p edpis  tak samotné realizace stavby . Investorem stavby byl kraj Vy-

so ina a stavbu realizovaly firmy SKANSKA DS (komunikaci) a EnviroTrend 

(most). Podklady pro GDSPS za ínají již v po áte ních etapách samotné výstav-

by. Práce byla rozd lena do n kolika etap, na kterých byla ov ena náro nost 

t chto geodetických prací. Hlavn  p i samotné realizaci stavby, kdy geodet je sou-

ástí obrovského komplexu stavebních prací, p i kterých byla d ležitá spolupráce 

se stavbyvedoucími daných stavebních objekt , technickým dozorem investora 

stavby a ú edn  oprávn ným zem m ickým inženýrem. P i všech etapách vyty-

ení stavby byly dodrženy požadavky na p esnost dané SN 73 0420 P esnost 

vyty ování staveb. Každá etapa vyty ení byla p evzata stavbyvedoucím, ádn  

zapsána ve stavebním deníku, protokolárn  p edaná a ov ena ú edn  oprávn -

ným zem m ickým inženýrem. 

Výsledkem diplomové práce byla geodetická dokumentace skute ného prove-

dení stavby ov ená ú edn  oprávn ným zem m ickým inženýrem, která byla 

sou ástí Dokumentace skute ného provedení stavby podle zákona 183/2006 Sb.  
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