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Anotace 

Diplomová práce se zabývá aplikací poznatků inţenýrské geodézie při zakládání 

stavby výrobní haly ve Starém Městě, v katastrálním území Staré Město u Uherského 

Hradiště. Na začátku seznamuje s problematikou přípravy projektové dokumentace stavby 

pro vytyčování. V další části popisuje vybudování vytyčovací síťě pomocí měřické 

techniky a softwarového vybavení, pokračuje vytyčováním stavby v různých etapách 

výstavby a  vyhodnocením dosaţených odchylek podle ČSN 73 0420-2. Na závěr byla 

vyhotovena geodetická dokumentace zaloţení stavby.    

Klíčová slova   

Projektová dokumentace, vytyčovací síť, vytyčení stavby, mezní vytyčovací odchylka, 

geodetická dokumentace zaloţení stavby 

 

 

Summary 

The thesis deals with application of the knowledge of engineering surveying during 

the course of foundation of the building of a manufacturing hall in Staré Město, in the 

cadastral area of Staré Město u Uherského Hradiště. At the beginning, the work addresses 

the issues of preparation of the building project documentation for setting out. In the next 

part, the work describes the building up of the setting out net by means of surveying 

equipment and software. Further, it deals with setting out the building in various phases of 

construction and evaluating the achieved deviations according to ČSN 73 0420-2. In 

conclusion, the geodetic documentation of the construction foundation was elaborated.    

 

Keywords  

Project documentation, setting out net, setting out of a building, permissible setting out 
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1 ÚVOD 

 

Inţenýrská geodézie má nezastupitelné místo v investiční výstavbě, při tvorbě 

mapových podkladů, při přípravě a vyhotovování projektové dokumentace, při realizaci 

výstavby, při vyhotovování dokumentace skutečného provedení stavby, při sledování 

geometrických parametrů stavby v průběhu času po dokončení výstavby.  

Vytyčování patří k nejdůleţitějším činnostem v oblasti inţenýrské geodézie. 

Nároky kladenými na přesnost provádění, patří vytyčováni polohy stavebních objektů 

ke náročným geodetickým činnostem, vyţadující odpovědný přístup k poţadovanému 

úkonu. Chyba nebo nepřesnost při vytyčování má za následek ekonomické výdaje, jenţ 

jsou nutné k nápravě chybného stavu. Kvalitní projektová dokumentace stavby a kvalitně 

prováděná geodetická činnost v celém průběhu výstavby zabraňují tvorbě chyb.   

Diplomová práce se zabývá geodetickými činnostmi v průběhu realizace výstavby 

spodní stavby administrativního a výrobního objektu ve Starém Městě. Přináší poznatky 

v oblasti přípravy projektové dokumentace pro realizaci vytyčení. Seznamuje s budováním 

vytyčovací sítě, výpočtem souřadnic měřických bodů vytyčovací sítě a dosaţenou 

přesností. Seznamuje s postupným vytyčováním polohy geometrických prvků půdorysné 

osnovy stavby v průběhu realizace výstavby stavebního objektu. Zabývá se rozbory měření 

a dosaţenou přesností provedené geodetické činnosti.       

Vytyčování prostorové polohy budoucí stavby je velmi častým poţadavkem 

objednatelů geodetické sluţby. Vlastníkovi stavby přináší jistotu, ţe budoucí stavba bude 

zaloţena na pozemku vlastníka stavby a ţe bude v souladu s platnou projektovou 

dokumentací. Stavební úřady často poţadují po investorovi stavby předloţení dokumentace 

o vytyčení stavby před započetím zemních prací anebo ke kolaudačnímu řízení.  
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2 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

V této kapitole se seznámíme s lokalizací stavby, stavebnětechnickým řešením a 

praktickým vyuţitím budoucí stavby. 

2.1 LOKALIZACE STAVBY 

Novostavba administrativní a výrobní haly společnosti MERCUT s.r.o  se sídlem 

v Kudlovicích č. p. 328 má být umístěna v areálu bývalého Zemědělského druţstva Dolina 

Staré Město na pozemcích s parcelními čísly 6046/657,  6046/658, 6046/659, 1615/4, 

6046/660, 6046/16, 615/5, 1361/1, 1361/2 v katastrálním území Staré Město u Uherského 

Hradiště, obec Staré Město, Zlínský kraj. Všechny výše uvedené pozemky jsou ve 

vlastnictví investora.  

Lokalizace stavby zeměpisnými souřadnicemi: 49°5'12.11"N, 17°26'22.413"E 

 

                         Obr. 1  Znázornění polohy místa výstavby  [1] 
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2.2 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

 

Novostavba administrativní a výrobní haly byla navrţena v souladu se záměry a cíli 

územně plánovací dokumentace jako samostatně stojící stavba. Rozměry objektu budou 

48,0 m a 21,2 m, zastavěná plocha bude činit  960,80 m 2 .  

Základová konstrukce bude tvořena pásy a patkami z armovaného betonu. Nosný 

skelet budou tvořit ţelezobetonové sloupy, obvod haly ze tří stran bude do horní úrovně 

ţelezobetonových sloupů vyzděn cihelným zdivem, zbylou čelní stěnu bude tvořit 

prosklená konstrukce. Na obvodovém zdivu objektu budou umístěny sendvičové 

obkladové panely.  Střešní konstrukci bude tvořit ocelová konstrukce ve tvaru šedových  

světlíkových střech. Střešní plášť bude tvořit trapézový  plech s minerální vatou a  

hydroizolační střešní folií. Strop nad sociálním zařízením a kanceláří vedoucího bude tvořit 

strop ze sendvičových panelů. Povrch podlah v nevýrobní části bude tvořit keramická 

dlaţba, ve výrobní části pak bude pouţita průmyslová podlahovina. Úroveň podlahy haly 

má být 150 mm nad upraveným terénem okolo objektu.  

Zásobování objektu materiálem, expedice hotových výrobků a parkování vozidel 

zaměstnanců bude realizováno na nových zpevněných plochách před objektem, jenţ budou 

napojeny na stávající pozemní komunikaci areálu zemědělského druţstva. Přípojky 

inţenýrských sítí objektu budou napojeny na stávající vnitřní rozvody areálu zemědělského 

druţstva [2]. 

Společnost MERCUT s.r.o se zabývá navrhováním konstrukcí a výrobou 

duralových forem pro odlévání metodou vytavitelného modelu a třískovým obráběním jak 

klasickými obráběcími stroji tak i stroji číslicově řízenými počitačem (CNC stroje).  

Předpokládaný počet zaměstnanců bude asi 20 osob. Pracovní náplní zaměstnanců bude 

výroba drobných kovových součástek na programovatelných CNC strojích. 
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3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 

Kaţdá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě projektové 

dokumentace. Během jejího vypracovávání se komplexně prověřují vztahy mezi stavbou a 

jejím okolím z ohledů vlastnických práv, poţadavků zvláště chráněných zájmů státu, 

poţadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby do 

prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, 

odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je-li stavba v souladu se 

sledovanými parametry, projektová dokumentace upřesňuje poţadavky na materiály, 

technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. Součástí této 

dokumentace jsou téţ podrobné výkazy mnoţství potřebných materiálů a prací. 

Projektová dokumentace staveb je podřízena poţadavkům výstavby, které jsou 

upraveny zákonem  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů. Z těchto předpisů jsou nejdůleţitější vyhlášky ministerstva pro místní 

rozvoj č. 268/2009 o technických poţadavcích na stavbu, č. 499/2006 o dokumentaci 

staveb, č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, č. 501/2006 o poţadavcích na vyuţívání 

území ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb., č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 526/2006 o věcech stavebního řádu. 

[3] 

Rozlišujeme několik fází rozpracovanosti projektové dokumentace (PD), z nichţ 

části pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci  označujeme za stupně PD: 

 

3.1 PŘÍPRAVA A PROJEKT STAVBY 

 

Předprojektová příprava: 

Investiční záměr tvoří souhrn poţadavků s námětovým řešením umístění do 

lokality, předběţné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr 

staveniště.  

 Studie stavby nebo přípravné práce se zabývají prověření konkrétního staveniště, 

vhodností lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie se zabývá aspekty 

vyhledání optimálního vzhledu stavby, trasy dopravní stavby anebo technického řešení.  
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 Dokumentace pro územní rozhodnutí  na jejím základě bude povoleno umístění 

stavby, vypracovává se v náleţitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.[3]                         

Projekt: 

 Dokumentace pro stavební povolení  na jejím základě bude vydáno povolení ke 

stavbě, vypracovává se v náleţitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. [3]  

Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, ţe není nutné stavební povolení, je dle 

poţadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební 

povolení 

 Dokumentace pro zadání stavby nebo-li Tendrová dokumentace je podkladem pro 

výběrové řízení , stanovení ceny a sestavení tendrové/zadávací dokumentace.  

Dokumentace pro provedení stavby tvoří podklad pro provedení stavby, univerzální 

dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.  

 Realizační dokumentace stavby tvoří podklad pro provedení stavby upravena pro 

dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.  

Dokumentace skutečného provedení stavby slouţí jako doklad k oznámení o 

uţívání stavby. [3] 

 

3.2 PŘIPOJENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DO S-JTSK 

 

Projektová dokumentace nebyla předána dodavatelem stavby v listinné podobě, 

ověřená kulatým razítkem se státním znakem stavebního úřadu při stavebním řízení o 

povolení stavby. Taktéţ vytyčovací výkres provádějícího projektu, vyhotovený v S-JTSK, 

nebyl k dispozici. Po kontrole souladu dodaného digitálního výkresu koordinační situace 

stavby s podmínkami uvedenými v územním rozhodnutí o umístění stavby, bylo 

rozhodnuto přikročit k lokalizaci digitálního výkresu koordinační situace stavby do S-

JTSK. 

Absence vytyčovacího výkresu stavby ověřeného úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem a stavebním úřadem v procesu stavebního řízení a absence 

vytyčovací sítě stavby ve fázi vytváření projektové dokumentace je závaţný nedostatek 

v dokumentaci  projekční činnosti. Geodetu dodavatele stavby chybí jistota, ţe jemu 
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dodaná projektová dokumentace  je ve faktickém pořádku, obsahově totoţná s projektovou 

dokumentací předloţenou stavebnímu úřadu, nejsou v ní chyby, je úplná a jednoznačná. 

Geodet má trvat na  dodání příslušné dokumentace ve vlastním zájmu, aby měl právní 

jistotu, ţe se vyvaruje budoucím sporům a určováním náhrad za způsobené škody, 

způsobenými geodetickou činností při pouţívání neplatné projektové dokumentace. Tato 

situace je bohuţel aţ příliš často se vyskytující v geodetické praxi.  

Dodaný digitální výkres koordinační situace byly vyhotoven softwarem AutoCAD. 

a jeho obsah nebyl umístěn v souřadnicovém systému S-JTSK a proto bylo nutné pro 

geodetické práce ji nejprve umístit do závazného polohového souřadnicového systému S-

JTSK. Tento krok byl proveden softwarem MicroStation PowerDraft v postupných 

etapách. Nejdříve byl otevřen výkres koordinační situace, provedena kontrola 

geometrických parametrů stavby, zdali souhlasí poměr nastavených hlavních a vedlejších 

pracovních jednotek výkresu a jestli je moţné pracovat v měřítku pohledu 1:1. Následně 

byl proveden export z 3D rozměru do 2D rozměru, aby mohl býti  otevřen referenční 

výkres s aktuální situací katastrální mapy. Vedlejší pracovní jednotky výkresu byly 10 3 m. 

Tento výkres situace katastrální mapy byl vytvořen softwarem Geus načtením souboru  

výměnného formátu katastrální mapy *.vfk  do grafického prostředí software a následným 

exportem do formátu *.dgn. Po návratu do prostředí MicroStation PowerDraft,  připojení 

referenčního výkresu se situací katastrální mapy byly nakresleny nad situací referenčního 

výkresu v systému S-JTSK projektem poţadované vzdálenosti od hranic souboru spolu 

sousedících pozemků investora jako linie rovnoběţek s hranicemi pozemku. Linie 

rovnoběţek byly graficky prodlouţeny nebo zkráceny do průsečíků, tak aby kresba byla 

topologicky v pořádku, aby konec linie byl totoţný se začátkem jiné linie anebo aby konec 

linie byl dotaţen k jiné linii. Poté byla označena situace projektu umístěním do ohrady,  

uchopen jeden roh stavby a kopírován spolu s obsahem ohrady do téhoţ rohu stavby, 

vytvořeného kresbou v S-JTSK. Dále bylo potřeba kresbu projektu natočit, aby odpovídala 

na sever orientované kresbě situace katastrální mapy. Zvolenou funkcí otáčení přes tři 

body byla pootočena oblast ohrady poţadovaným směrem, kdyţ střed otáčení byl roh 

stavby, na nějţ byla situace projektu jiţ přesunuta a směr otáčení tvořila  podélná strana 

stavby.  

Dále bylo nutné stejným způsobem umístit do S-JTSK výkresy stavebních objektů 

základových konstrukcí a půdorys 1. nadzemního podlaţí. Kaţdý kopírovaný výkres 
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stavebního objektu byl umístěn do samostatné vrstvy, aby bylo moţné pohodlně pracovat 

se třemi různými výkresy, umístěnými nad sebou.  

Celý postup připojení projektové dokumentace do souřadnicového systému S-JTSK 

byl konzultován s autorem projektové dokumentace a ten vyjádřil souhlas s výše popsaným 

postupem.  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zakládání stavby na hranici pozemku, aby 

nedošlo k poškození vlastnického práva majitele sousedního pozemku.  

Novostavba administrativní a výrobní haly společnosti MERCUT s.r.o má být 

zaloţena na hranici pozemku, jejíţ lomové body mají v katastru nemovitostí evidované 

kódy kvality podrobného bodu 8 (směrodatná souřadnicová odchylka bodu 0,1xy  m 

[4]). Pozemky, k nimţ se váţe vlastnické právo, ve skutečnosti zanikly začátkem 50. let 

20. století jako důsledek scelení uţívání pozemků v procesu socialistické kolektivizace 

v zemědělství a výstavbou areálu tehdejšího jednotného zemědělského druţstva. Průběh 

hranic pozemků je tedy v terénu neznatelný a je tedy vhodné hranici vytyčit, aby se 

předešlo budoucím moţným sporům mezi vlastníky spolu sousedících pozemků. Geodet 

seznamuje vlastníky pozemků s vytyčeným průběhem hranice a způsobem stabilizace 

lomových bodů vytyčené hranice. O provedeném vytyčení hranice se vyhotovuje protokol 

o vytyčení hranice.    

Projektant pouţil ke své projekční činnosti mapový podklad katastrální mapy 

v digitální podobě. Katastrální mapa v katastrálním území Staré Město u Uherského 

Hradiště má formu digitální katastrální mapy (DKM) a proto nevznikl rozpor mezi situací 

znázorněnou v digitálním výkresu koordinační situace stavby a polohopisnou situací 

katastrální mapy. Bohuţel stále naprostá většina projektantů pozemních staveb pouţívá při 

projekční činnosti jako mapového podkladu pouze grafický snímek katastrální mapy 

vyhotovený katastrálním úřadem bez zaměření skutečného stavu uţívání pozemků 

geodetem a porovnání skutečného stavu drţby s polohopisnou situací katastrální mapy. 

Z nedostatečného mapového podkladu pak vytvářejí chybné informace o rozměrech 

stavebního pozemku. Stavební úřad na podkladě vyhotovené projektové dokumentace vydá 

rozhodnutí, jehoţ podmínky umístění stavby o projektovaných rozměrech do stavebního 

pozemku a současně geometrické vazby stavby na okolní nemovitosti nejsou reálné a jsou 

v rozporu se skutečnými rozměry pozemku.  
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Obr. 2   Projektová dokumentace lokalizovaná v  S-JTSK  
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Vytyčování polohy geometrických prvků se provádí na podkladě polárních 

vytyčovacích prvků, vypočtených ze souřadnic závazného souřadnicového systému S-

JTSK.  

Souřadnice bodů půdorysné osnovy stavby byly vytvořeny umístěním aktivního 

kurzoru na  průsečíky modulových os v grafické části software Geus  funkcí umístit bod. Je 

nutné mít aktivovanou moţnost dochytávat grafické prvky poţadovaných typů, tj. konec 

linie a průsečík linií. Tímto postupem byl vytvořen seznam souřadnic bodů, 

představujících  středy ţelezobetonových sloupů nosného systému projektované stavby a 

současně půdorysný osový systém stavby.  

 

 

 

Obr. 3  Ukázka tvorby bodů půdorysné osnovy 
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4 ROZBOR PŘESNOSTI PŘED MĚŘENÍM 

 

Rozbor přesnosti před měřením byl proveden pro polární metodu, jenţ byla pouţita 

jako univerzální měřická metoda  pro veškeré prováděné geodetické práce . 

Přesnost vytyčovací sítě musí umoţňovat dosaţení poţadovaných mezních 

odchylek vytyčení prostorové polohy stavby. Mezi nimi platí vztah [7]:        

                                                     
xyPMxyP Sux                                                                (4.1) 

kde MxyPx  je mezní souřadnicová odchylka, xyPS  je dosaţená přesnost vyrovnaných 

souřadnic měřických bodů vytyčovací sítě, charakterizovaná výběrovou směrodatnou 

odchylkou a koeficient spolehlivosti u se volí 2,5 (hodnota normované náhodné veličiny 

s normálním rozdělením).                                                             

Hodnota mezní vytyčovací souřadnicové odchylky Mvx  pro montovanou 

skeletovou stavbu činí podle [7]  40 mm, kategorie objektu C a pro vzdálenost 

charakteristických bodů stavby v rozmezí 20 aţ 50 m. Charakteristické body půdorysu 

prostorové stavby určují v hlavních rysech polohu, tvar a rozměry stavby. Lze 

předpokládat, ţe souřadnice výchozího bodu vytyčovací sítě PPBP č. 1473 (obr. 7 na str. 

18) jsou bezchybné. V případě vytyčování polohy charakteristických bodů stavby 

z výchozího bodu PPBP č. 1473 bude směrodatná odchylka dvojího vytyčení yx,   dána 

vztahem [7]:                                                     

                                016,0
5,2

04,0
, 

u

xMv
yx


  m                                              (4.2) 

Směrodatná souřadnicová  odchylka je dána vztahem [6]:  

)(5,0 2222

,  ssyx                                                                                            (4.3) 

kde s  je směrodatná odchylka délky, s je délka a   je směrodatná odchylka úhlu   

a tedy   
2222

,2  ssyx   

při aplikaci zásady stejného vlivu chyb obdrţíme: 

4

2

,222 1055,2
2

2


yx

s s


  m 2  

a tedy poţadovaná směrodatná odchylka délky 016,01055,2 4  

s  m 

a poţadovaná směrodatná odchylka úhlu   
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0101,0
100

1055,22001055,2
2

4

2

4













s
gon 

s = 100 m, je předpokládaná maximální vytyčovaná (měřená) délka, 

koeficient   vyjadřuje vztah převodu obloukové míry na setinné dělení  

Směrodatné odchylky jednoho vytyčení jsou [6]: 

022,02016,02  SSo   m                                                                   (4.4) 

0142,020101,02    o  gon                                                               (4.5) 

Výsledná poloha vytyčeného bodu bude vyrovnaná hodnota vytyčené polohy a 

polohy určenou kontrolním zaměřením vytyčeného bodu.  

Pro vytyčování charakteristických bodů stavby polární metodou je moţné pouţít 

totální stanici s přesností měření délek   1,5 cm a s přesností měření úhlů 0,01 gon (10 

mgon). 

 

5 POUŽITÝ PŘÍSTROJ A POMŮCKY 

Pro veškerou geodetickou činnost byla pouţita totální stanice, trojpodstavcová 

sestava a odrazný hranol. 

5.1 TOTÁLNÍ STANICE 

 

Pro geodetickou činnost byla pouţita totální stanice Trimble S6 (obr.4). Svými 

technickými parametry splňuje podmínky rozboru před měřením (tab. 1). Pro uţivatelsky 

příjemné ovládání softwarového vybavení a moţností nastavení v prostředí operačního 

systému Windows CE je vybavena barevným dotykovým displejem a alfanumerickou 

klávesnicí. Dotykový displej a alfanumerická klávesnice jsou součástí odnímatelné 

kontrolní jednotky.    

V následující kapitole 5.2 bude ověřen údaj o hodnotě konstanty hranolu, jenţ 

udává jeho výrobce. 
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                      Obr. 4 Totální stanice Trimble S6  [4] 

 

Tab. 1  Základní technické parametry totální stanice Trimble S6  [4] 

Základní technické parametry totální stanice Trimble S6 

 Přesnost měření směru  ,,2  ( 0,5 mgon ) 

 Čtení směru (nejmenší dílek)  ,,1  ( 0,3 mgon ) 

 Automatický kompenzátor  Dvouosý v rozsahu ,6  (  100 mgon ) 

 Přesnost měření délek   (3 mm + 2 ppm) 

 Rozsah měření délek na jeden hranol  0, 2 m – 2500 m 

 Dalekohled  Zvětšení 30x, optika Carl Zeiss, světelnost 40 mm 

 Ustanovky a jemný pohyb  Servo pohon, nekonečné jemné ustanovky 

 Horizontace  Elektronická dvouosá libela,citlivost ,,3,0 (0,1mgon) 

 Optický centrovač zvětšení/ostření  2,3x / 0, 5 m – nekonečno 

 Odolnost vůči prachu a vodě  IP 55 
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5.2 OVĚŘENÍ SOUČTOVÉ KONSTANTY ODRAZNÉHO HRANOLU 

 

 

Ve snaze předejít chybám v měření délek bude ověřena správnost hodnoty součtové 

konstanty odrazného hranolu (PSM) [9]. Ověření součtové konstanty se provádí na 

základně o dvou úsecích. Úlohu realizujeme pomocí tří stativů zařazených do přímky, 

procházející body A, B, C.  Konstanta hranolu  a  nastavení její hodnoty v software 

kontrolní jednotky totální stanice musí být totoţné. Postupně měříme délky na kaţdém 

stanovisku základny. Na bodě A měříme délky a, d. Na bodě B měříme délky a, b. Na bodě 

C měříme délky b, d. Kaţdá měřená délka je zatíţena vlivem součtové konstanty (PSM). 

Měření délek jednotlivých úseků základny měříme tam a zpět. Výsledná délka úseku 

základny bude určena aritmetickým průměrem a z rozdílu měřické dvojice lze vypočítat 

směrodatnou odchylku délky. Pak lze uvést vztah: 

 

(a + PSM) + (b + PSM) = (d + PSM)                                                                (5.1) 

PSM = d – (a + b)                                                                                              (5.2)  

 

      

Obr. 5 Měřická základna pro ověření součtové konstanty 

 

 

měřeno na bodě A : 1a  = 10,234                          1d  = 21,564  

měřeno na bodě B:  2a = 10,235   1b  = 11,330 

měřeno na bodě C:                        2b  = 11,330    2d  = 21,565      

 

Naměřené uváděné délky [m]  jsou ve skutečnosti výsledkem po sobě jdoucích pěti 

měření a softwarem kontrolní jednotky vyhodnocené jako aritmetický průměr. Počet 

měření lze modifikovat.    

Aritmetické průměry měřených délek tam zpět: 
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234,10
2

21 



aa

a  m 

330,11
2

21 



bb

b  m 

564,21
2

21 



dd

d  m 

Hodnota součtové konstanty PSM: 

PSM = d – ( a + b ) = 21,564 – ( 10,234 + 11,330 ) = 0,000 m                                                                                                

Rozdíly měřických dvojic: 

1235,10234,1021  aada  mm 

0330.11330,1121  bbdb  mm  

1565,21564,2121  dddd  mm 

Směrodatná odchylka jednoho měření ve dvojici pro n hodnot rozdílů dvojic [9]: 

6,0
6

101

2

222

1

2

, 







n

d
n

i

i

d  mm                                                             (5.3) 

Směrodatná odchylka aritmetického průměru dvojice: 

4,0
2

6,0

2

,

 d
d


  mm                                                                                    (5.4) 

Směrodatná odchylka určení součtové konstanty PSM za předpokladu měření délek 

se stejnou přesností: 

7,034,03  dPSM   mm                                                                     (5.5) 

Mezní hodnota určení součtové konstanty 
mezPSM  při pravděpodobnosti 95 %, 

koeficient spolehlivosti u = 2: 

4,17,02  PSMPSM u
mez

  mm                                                                     (5.6)   

Jelikoţ 
mezPSMPSM   )4,10(   není potřeba upravovat hodnotu konstanty hranolu 

v přístroji. 
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5.3 CHYBA Z NESVISLÉ OSY ALHIDÁDY PŘÍSTROJE 

 

Nejzávaţnější přístrojovou vadou, kterou nedokáţeme vyloučit měřením v obou 

polohách dalekohledu je chyba z nesvislé osy alhidády přístroje. Při měření horizontálních 

směrů musíme prakticky vţdy tuto chybu uvaţovat, neboť přístroj není nikdy absolutně 

přesně urovnán do horizontální roviny. Přesnost urovnání přístroje závisí na citlivosti 

alhidádové libely, na stoupání závitů stavěcích šroubů trojnoţky a tím na praktické 

moţnosti urovnání přístroje do horizontální roviny pomocí alhidádové libely. Odklon 

svislé osy přístroje od svislice způsobuje rovněţ naklánění stativu vlivem ohřevu 

povrchové vrstvy zemského povrchu. 

Pro horizontální směr vyjadřujeme vliv odklonu točné osy alhidády od svislice   

vztahem [6]: 

 sin)(cotsin  zgvtgv                                                                  (5.7) 

kde v je úhel odklonu svislé osy alhidády od svislice  

  je úhel svislé záměrné roviny s rovinou, v níţ nastal odklon 

   je výškový úhel záměry 

 z  je zenitová vzdálenost záměry 

Ze vztahu vyplývá, ţe při vodorovné záměře nebo  je-li  = 0 ( 200) gon, je chyba 

nulová a roste se zvětšujícím se sklonem záměr.                                                           

Aby chyba   neovlivnila horizontální směr, musí být její velikost menší neţ 

polovina nejmenší čtené jednotky (u Trimble S6 je nejmenší čtená jednotka 0, 1 mgon, 

tab. 1), to znamená   = 0,05 mgon. 

Citlivost  alhidádové libely totální stanice je 0,1 mgon (tab. 1) a pokud chyba 

urovnání libely je rovna její deklarované citlivosti, pak v = 0,1 mgon 

Ze vtahu  ( 5.7 ) lze určit mezní hodnotu výškového úhlu, při niţ je moţné chybu 

  zanedbat . Pokud bereme v úvahu nejméně příznivý případ    = 100 ( 300) gon. : 

5,295,0
100sin1,0

05,0

sin








 






v
tg  gon                                             (5.8) 

Z výpočtu vyplývá, ţe chybu z nesvislé osy alhidády přístroje pro měřené 

horizontální směry lze zanedbávat při záměrách se sklony zenitové vzdálenosti 

v rozmezí hodnot od 70,5 gon do 129,5 gon.    
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6 BUDOVÁNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ 

 

Postup budování vytyčovací sítě lze rozdělit do následujících níţe popsaných etap. 

 

6.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

Vybudování vytyčovací sítě má umoţňovat pohodlnou a kvalitní geodetickou 

činnost  v procesu výstavby. Vybudování vytyčovací sítě a volba budoucích stanovisek by 

měla být v souladu s předpokládaným vývojem výstavby (plánem organizace výstavby), 

musí znát polohu umístění stavebních buněk, skladů materiálu a stavebních hmot, deponii 

ornice apod. Musí být navrţena tak, aby v nejvyšší míře odolávala přepokládaným 

nepříznivým vlivům stavby (otřesy, vibrace, sedání, zničení stabilizačního znaku) a 

současně nepříliš vzdálená místu výstavby. Je vhodné vytvořit si rozvahu o budoucí poloze 

stanovisek vytyčovací sítě. 

 

6.2 REKOGNOSKACE BODOVÉHO POLE 

 

Budování vytyčovací sítě začíná vyhledáním bodů jak základního polohového 

bodového pole , tak i podrobného polohového bodového pole. Připojení vytyčovací sítě do 

závazného výškového systému Bpv nebylo prováděno, protoţe veškeré výškové 

vytyčování stavby  prováděl stavbyvedoucí dodavatele stavby. 

V současné době Český úřad zeměměřický a katastrální umoţňuje zájemci 

bezplatný přístup do webové aplikace, poskytující geodetické údaje o bodech základního i 

podrobného polohového bodového pole. Body podrobného polohového bodového pole 

jsou taktéţ součástí polohopisné situace katastrální mapy, jenţ poskytuje katastrální úřad 

ve svém výměnném formátu katastrální mapy pro účely zpracování geometrického plánu. 

Pro vybrané dané body se vyhotovily výpisy geodetických údajů. V terénu se 

měřickým pásmem ověří podle geodetických údajů nezměněná poloha měřické značky. Po 

předchozí rozvaze byla vybrána místa pro stabilizaci měřických bodů vytyčovací sítě 

mimo dosah nepříznivých vlivů stavby a současně nepříliš vzdálené od stavby. Poloha 

měřických bodů vytyčovací sítě se před vlastním měřením stabilizují vhodnou měřickou 

značkou. Stanovisko č. 4001 bylo stabilizováno měřickým hřebem v betonové ploše a pro 
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stanovisko č. 4002 bylo vybráno místo v travnaté ploše a stabilizovalo se ţelezným 

roxorem délky 700 mm (obr. 7). Oba měřické body jsou volně přístupné z místní 

komunikace. 

Pomocí měřického pásma byly zaměřeny vzdálenosti od pevných bodů okolní 

situace, aby bylo moţné vyhotovit geodetické údaje měřických bodů vytyčovací sítě a 

umoţňovaly vyhledávání měřické značky v budoucnosti (obr. 6). Geodetické údaje 

měřických bodů č. 4001 a č. 4002 se vyhotovily pro účely dokumentace a pro moţnost 

vyuţití budoucí geodetickou činností.  

 

 

 Obr. 6  Jednoduchá forma geodetických údajů měřických bodů vytyčovací sítě 
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Obr. 7  Schéma vytyčovací sítě 

6.3 MĚŘENÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ 

 

Jako připojovací body pro měření vytyčovací sítě byly zvoleny body PPBP č. 1473 

a 1471. V terénu  byla měřickým pásmem ověřena jejich nezměněná poloha podle 

geodetických údajů. Bod PPBP č. 1473 byl zvolen současně za měřický bod vytyčovací 
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sítě, stabilizován je poklopem šachty kanalizace, souřadnice bodu jsou vztaţeny ku středu 

poklopu. Bod PPBP č. 1471 je stabilizován rohem budovy.  

Měření vytyčovací sítě začíná postavením stativů na všech třech měřických bodech 

(č. 4001, č. 4002 a bod PPBP č. 1473) a postupně se měří na kaţdém měřickém bodě 

směry a délky na okolní měřické body vytyčovací sítě. Před zahájením vlastního měření 

vloţí se do software kontrolní jednotky aktuální hodnoty teploty a atmosférického tlaku, 

naměřené na měřickém bodě. Software opraví automaticky naměřené délky o atmosférické 

korekce. Na měřických bodech č. 4001 a č. 4002 se zaměřil směr na bod ZPBP č. 

945182040, asi 3 km vzdálenou věţ kostela v Huštěnovicích. Směry byly měřeny v jedné 

skupině. Tato metoda měření spočívá v měření směrů v obou polohách dalekohledu. První 

řada směrů se měří v první poloze dalekohledu ve směru chodu hodinových ručiček na 

všechny cílené body osnovy a končí se uzávěrem, opětovným zacílením na počáteční bod. 

Druhá řada směrů se měří proloţeným dalekohledem do druhé polohy v opačném pořadí 

první řady. Uzávěr skupiny vypočtený z průměru  obou řad měření u počátečního a 

současně koncového směru nesmí překročit 2,5 násobek směrodatné odchylky směru 

měřeného v jedné skupině [10]. Výsledný úhel mezi dvěma směry je rozdíl aritmetických 

průměrů naměřených hodnot směrů obou poloh dalekohledu a zredukovaný o hodnotu 

naměřenou na počátečním bodě osnovy směrů. Součet úhlů na měřickém bodě má mít 

hodnotu 400 gon. Zápisník měření vytyčovací sítě je součástí přílohy č. 1.   

 

6.4 VÝPOČET VYTYČOVACÍ SÍTĚ 

 

Pro přenos naměřených dat se vyuţije spojení kontrolní jednotky totální stanice 

s osobním počítačem pomocí USB datového kabelu. Kontrolní jednotka je vybavena 

operačním systémem Windows CE, po spojení s osobním počítačem USB kabelem se 

kontrolní jednotka objeví v souborovém manaţeru osobního počítače jako další disková 

jednotka a je moţné soubory naměřených dat kopírovat z kontrolní jednotky na pevný disk 

osobního počítače. Pro komunikaci s kontrolní jednotkou lze pouţít taktéţ technologii 

Bluetooth anebo USB flash disk   

K výpočtu souřadnic měřických bodů byl pouţit software Geus a jeho modul 

GeusNet pro výpočet souřadnic měřických bodů metodou nejmenších čtverců. Software 

načte data ze zápisníku polárního měření, vypočte průměry vícenásobných měření, vyuţije 
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veškerá nadbytečná měření. Neumoţňuje zavádět váhy jednotlivým připojovacím bodům, 

tedy všechny připojovací body jsou stejnou přesností. Před samotným načtením zápisníku 

je potřeba mít v menu seznamu souřadnic ve výpočetní části software všechny souřadnice 

připojovacích bodů, dále bylo potřeba zvolit moţnost zavádět hodnoty oprav z nadmořské 

výšky a kartografického zkreslení do výpočtu a nastavit hodnoty směrodatných odchylek 

směru a délky podle údajů výrobce totální stanice. Následuje konverze zápisníku polárních 

dat  do interního formátu software a spuštění výpočtu. Software nabízí v informačním okně 

moţnost vyjímání a opětné zavádění jednotlivých připojovacích bodů při nalézání 

nejvhodnější kombinace řešení metody nejmenších čtverců. Vyhovují-li hodnoty 

směrodatných odchylek měřických bodů rozboru přesnosti před měřením, pak se spustí 

konečný výpočet souřadnic měřických bodů. Záznam výpočtu souřadnic je umístěn 

v příloze č. 2. 

 

 

   

Obr. 8 Ukázka výsledků vyrovnání výpočtu souřadnic 

 

Pro výpočet dosaţené přesnosti měřických bodů vytyčovací sítě se pouţije vztah 

pro výpočet směrodatné souřadnicové odchylky yx,  dle [8]: 

)(5,0 22

, xyyx                                                                                      (6.1) 

kde ,y  x  jsou hodnoty směrodatných odchylek v jednotlivých souřadnicových 

osách, převzaty z výsledků výpočtu metody nejmenších čtverců.  

pro bod č. 4001: )15(5,0 22

, yx = 3,61 mm 

pro bod č. 4002: )61(5,0 22

, yx = 4,30 mm 
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7 VYTYČOVÁNÍ  POLOHY STAVBY VÝROBNÍ HALY 

 

Vytyčování je geodetická činnost před a v průběhu realizace výstavby, při níţ se 

poloha vyprojektovaného stavebního objektu přenáší geodetickými metodami na zemský 

povrch a označuje vytyčovacími značkami.  

Vytyčování můţeme rozdělit na následující etapy: 

Vytyčení prostorové polohy objektu – geodet investora zajišťuje správné polohové 

a výškové umístění stavby vůči primárnímu systému (vytyčovací síti) v souladu 

s projektem. 

Podrobné vytyčení  – geodet zhotovitele zajišťuje vytyčení polohy podrobných 

bodů  půdorysné osnovy stavby na všech výškových úrovních stavebního objektu. 

O kaţdém výjezdu na stavbu  byl veden jednoduchý předávací protokol, v němţ 

stavbyvedoucí dodavatele stavby písemným podpisem odsouhlasil počet a seznam 

vytyčených bodů. Nutno podotknout, ţe výjezdy na stavbu určoval stavbyvedoucí 

dodavatele stavby a na místě stavby byl vysloven poţadavek o tom, které geometrické 

prvky půdorysné osnovy stavby poţaduje vytyčit. Předávací protokol se stal podkladem 

pro závěrečné finanční vyúčtování pro dodavatele stavby za poskytnuté geodetické práce 

na stavbě. 

 

7.1  ROZBOR PŘESNOSTI PŘI MĚŘENÍ 

 

Pro vytyčování polohy bodů půdorysné osnovy stavby byl pouţíván  měřický bod 

č. 4001 vytyčovací sítě a orientační směr na bod ZPBP č. 945182040, signalizovaný 

středem makovice věţe kostela v Huštěnovicích. Bod PPBP č. 1473 není příliš vhodný pro 

vytyčování, protoţe jeho poloha uprostřed křiţovatky místních komunikací nezaručuje 

bezpečnost při práci.    

Do rozbor přesnosti polohy vytyčovaného bodu  půdorysné osnovy stavby je nutné 

zahrnout vliv výchozího bodu pro vytyčování, připojovacího směrníku, centrace na 

stanovisku a vytyčovaném bodě a vliv chyby stabilizace vytyčovací značky vytyčeného 

bodu.. Apriorní hodnoty směrodatné odchylky v určení polohy pro pouţitý přístroj a 
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geodetickou metodu bude vypočítán pro nejbliţší a nejvzdálenější bod  půdorysné osnovy 

stavby  vzhledem k poloze stanoviska č. 4001. 

 

1. nejbliţší bod půdorysné osnovy stavby  A1 (obr.9 na str. 28): 

 směrodatná odchylka v jednotlivých souřadnicových osách je dána vztahem dle [8]:                  

222

2

222 cos
1

sin
4001

1 


  llY
YA

                                                  (7.1)   

222

2

222 sin
1

cos
40011 


  llXX A

                                                  (7.2) 

kde 
4001Y

 a 
4001X

 jsou směrodatné souřadnicové odchylky měřického bodu č. 4001 

v jednotlivých osách souřadnicového systému S-JTSK, určené z výpočtu vyrovnání 

vytyčovací sítě (kap. 6.4). 

délka l je vzdálenost na vytyčovaný bod, l je směrodatná odchylka v určení 

vzdálenosti na vytyčovaný bod 

 je směrník vytyčovaného bodu,   je směrodatná odchylka směrníku   

 

směrodatná  souřadnicová odchylka yx,  je dána vztahem: 

)(5,0 22

, xyyx                                                                                          (7.3) 

 

směrodatná odchylka  vytyčovaného směrníku   se skládá ze směrodatné odchylky 

O
 směrníku orientace O  a dvou měřených směrů [8]: 







 


 2
2

2
4001

,

ZPBP

yx

s

ZPBP

O
 0,0012 gon                               

(7.4)  

kde 
ZPBPyx, = 0,015 m, směrodatná souřadnicová odchylka u bodů ZPBP dle [11]  

ZPBPs4001 2939,246 m, ze souřadnicových rozdílů vypočítaná vzdálenost bodů č. 

4001 a 945182040 

 = 0,0005 gon  (tab. 1), směrodatná odchylka měřeného směru přístroje 
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směrodatná odchylka v určení délky l : 

222

eCÍLEePŘÍSTROJESl   = 0,003 m                                                       (7.5) 

kde S = 0,003 m  (tab. 1), směrodatná odchylka měřené délky přístroje 

ePŘÍSTROJE
  = 0,0007 m při způsobu optické centrace na stanovisku [8], 

směrodatná odchylka dostředění přístroje pomocí optické centrace 

eCÍLE
  = 0,001 m při urovnání krabicové libely ve výšce do max. 0,5 m a umístění 

hrotu drţáku hranolu do středu měřické značky vytyčeného bodu [8], směrodatná odchylka 

dostředění odrazného hranolu pomocí krabicové libely 

 

směrník vytyčovaného bodu  
40011

40011

xx

yy
arctg

A

A




  = 93,6659 gon 

délka l = 2

40011

2

40011 )()( xxyy AA  = 36,168 m, ze souřadnic vypočítaná 

vzdálenost vytyčovaného bodu A1 od měřického bodu č. 4001  

 

Můţeme dosadit hodnoty délky, směrníku vytyčovaného bodu a jejich 

směrodatných odchylek do vztahů (7.1), (7.2) a (7.3): 

222

2

222 cos
1

sin
4001

1 


  llY
YA

= 0,006 m 

222

2

222 sin
1

cos
40011 


  llXX A

= 0,001 m 

)(5,0 22

, 1 xyYX A
  =0,004 m 

Rozborem přesnosti při měření se ověřuje, zdali vytyčená poloha je získávána 

s poţadovanou přesností. Je nutné určit přesnost délkového a směrového měření při 

vytyčovaní vůči poţadované směrodatné souřadnicové odchylce a měřickou technikou 

dosaţené směrodatné souřadnicové odchylky. 

Součtem vztahů  (7.1) a (7.2)  a s uváţením vlivu směrodatné odchylky realizace 

stabilizace vytyčovací značky st [6] obdrţíme vzorec pro přesnost vytyčování 

geometrických parametrů ve vztahu k  poţadované směrodatné souřadnicové odchylky 

vytyčovaných bodů (4.2) : 
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2222222

, 400140011
2 lstYXYX l

A
                                                             (7.6) 

2222222 001,0005,0001,0016,02 ll   = 41086,4   2m  

při aplikaci zásady stejného vlivu obdrţíme:  222

ll 
41043,2  2m   

a tedy poţadovaná směrodatná odchylka vytyčované délky l = 0,015 m 

směrodatná odchylka směrníku 
2

4

168,36

1043,2 
  = 0,0274 gon 

a směrodatnou odchylku vytyčovaného směru  odvodíme ze vztahu (7.4): 





2

O




  0,0190 gon 

poţadovaná směrodatná odchylka q  příčného posunu q:  

011,0
019,0168.36











 l
q  m 

    

 

 

2. nejvzdálenější bod půdorysné osnovy stavby CH3 (obr.9 na str. 28): 

analogicky pouţitím stejných funkčních vztahů jako v předchozím případě:     

  = 30,6535 gon 

l = 62,052 m  

 222

2

222 cos
1

sin
4001

3 


  llY
YCH

= 0,005 m 

222

2

222 sin
1

cos
40013 


  llXXCH

= 0,003 m 

)(5,0 22

, 3 xyYX CH
  = 0,004 m 

l = 0,015 m 

 = 0,0160 gon 

 = 0,0110 gon 

q = 0,011 m 
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S charakteristikou přesnosti pouţité měřické techniky z vybraného měřického bodu 

č. 4001 lze dosáhnout směrodatné souřadnicové odchylky  yx, = 0,004 m v celém rozsahu 

půdorysné osnovy stavby vůči souřadnicím nejbliţšího bodu PPBP č. 1473. Poţadovaná 

směrodatná souřadnicová odchylka yx,  činí 0,016 m při koeficientu spolehlivosti 2,5. 

ČSN 73 0420-2 udává mezní vytyčovací souřadnicovou odchylku Mvx  charakteristických 

bodů  40 mm pro kategorii stavby typu C. 

Pro dosaţení poţadované směrodatné souřadnicové odchylky yx, = 0,016 m je 

nutné vytyčovat polohu bodů půdorysné osnovy stavby způsobem nepřekračující hodnotu 

podélného posunu 0,015 m a hodnotu příčného posunu 0,011 m při pouţití polární metody 

z měřického bodu č. 4001 vytyčovací sítě. 

Rozborem přesnosti při měření se z výsledku vylučují měření, jenţ dosahují větších 

hodnot podélného a příčného posunu, neţ bylo rozborem určeno. 

 

 

Vytyčovací práce lze rozdělit na tři časové etapy: 

1. vytyčení geometrických prvků před zaloţením základových konstrukcí 

2. vytyčení geometrických prvků v průběhu realizace základových konstrukcí 

3. vytyčení geometrických prvků po dokončení základových konstrukcí 

 

7.2 VYTYČENÍ GEOMETRICKÝCH PRVKŮ PŘED ZALOŽENÍM 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  

 

Pro vytyčování polohy geometrických prvků základových konstrukcí dne 9. 6. 2010  

před započetím výkopových prací byl pouţit měřický bod č. 4001, směrová orientace na  

bod ZPBP č. 945182040 a také bod PPBP č.1473 pro ověření nezměněné polohy 

měřického bodu č. 4001. Kontrolu stability vytyčovací sítě je nutné provádět před kaţdým 

měřením. Rozsah vytyčování polohy geometrických prvků určil stavbyvedoucí. V této fázi 

se jednalo o vytyčení polohy bodů na ose č.2 a vytyčení směrů všech ostatních os se 

stabilizací mimo stavbu (obr. 9). Vytyčení se provádělo na upravené pláni po sejmutí 

povrchové vrstvy půdy. Vytyčené body měly slouţit pro provedení výkopových prací.  

Software kontrolní jednotky obsahuje kromě všeobecně známé úlohy vytyčování 

bodu taktéţ úlohu vytyčení bodu k linii. Podstatou úlohy je moţnost vytyčit bod do přímky 
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definované dvěma body ze seznamu souřadnic. Po zacílení na odrazný hranol software 

vypisuje na obrazovku hodnotu příčného posunu od zadané přímky, jenţ figurant realizuje 

posunutím odrazného hranolu o příslušnou hodnotu příčného posunu a opět se měří 

aktuální poloha odrazného hranolu vůči zadané přímce. Postup se opakuje, dokud aktuální 

hodnota příčného posunu není menší jak mezní hodnota. Mezní hodnota příčného posunu 

při vytyčování mezilehlých bodů na přímce podle [7] činí   25 mm pro výkopové práce. 

Poloha vytyčených geometrických prvků byla stabilizována dřevěnými kolíky. Po 

stabilizaci byla provedena stejnou metodou a přesností kontrola zaměřené polohy 

vytyčeného bodu. Registrace naměřených hodnot polárních prvků byla provedena do 

paměti kontrolní jednotky a vypočteny souřadnice bodu.  Po ukončení měření se provedla 

směrová orientace na počáteční bod, porovnala se hodnota směru na začátku a na konci 

měření, aby se vyloučila moţnost posunutí osnovy směrů a špatně vytyčené polohy 

geometrického prvku.  

V tabulce č. 2 je vyhodnocen posun v souřadnicových osách systému S-JTSK 

( y , x ) a kritérium polohové chyby Pu  u bodů na ose č. 2 (obr. 9) dle vztahu (7.7). 

yxuP
22                                                                                                     (7.7) 

Tab. 2 Vyhodnocené posuny bodů osy č. 2  

bod 

poloha z projektu poloha kontrolního zaměření posun v souřadnicových osách  

y  [m] x   [m] y  [m] x   [m]  y  [m] x  [m] Pu  [m] 

B2 539042,331 1178983,075 539042,330 1178983,083 0,001 -0,008 0,008 

C2 539039,189 1178988,187 539039,173 1178988,180 0,016 0,007 0,017 

D2 539036,047 1178993,298 539036,045 1178993,298 0,002 0,000 0,002 

E2 539032,905 1178998,410 539032,901 1178998,407 0,004 0,003 0,005 

F2 539029,763 1179003,521 539029,768 1179003,528 -0,005 -0,007 0,009 

G2 539026,622 1179008,632 539026,620 1179008,630 0,002 0,002 0,003 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty příčných  posunů q vytyčených bodů na 

přímkách vůči modulovým osám půdorysné osnovy stavby (obr. 9) a porovnány s mezní 

hodnotou příčného posunu mezq  0,025 m dle [7] pro výkopové práce.  
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Tab. 3  Vyhodnocené příčné posuny vůči modulovým osám 

poloha z projektu poloha kontrolního zaměření 

osa bod y  [m] x  [m] bod y  [m] x  [m] q  [m mezq  [m] ?mezqq   

A 

A3 539054,281 1178983,437 1 539058,415 1178985,988 0,008 0,025 ano 

A1 539036,613 1178972,576 2 539029,760 1178968,369 0,005 0,025 ano 

B 

B3 539051,165 1178988,506 3 539052,865 1178989,564 0,011 0,025 ano 

B1 539033,496 1178977,645 4 539021,880 1178970,514 0,008 0,025 ano 

C 

C3 539048,024 1178993,617 5 539052,967 1178996,649 -0,005 0,025 ano 

C1 539030,354 1178982,756 6 539018,625 1178975,548 0,001 0,025 ano 

D 

D3 539044,881 1178998,729 7 539048,340 1179000,860 0,004 0,025 ano 

D1 539027,212 1178987,868 8 539022,016 1178984,681 0,006 0,025 ano 

E 

E3 539041,739 1179003,840 9 539044,849 1179005,763 0,010 0,025 ano 

E1 539024,070 1178992,979 10 539020,891 1178991,018 -0,006 0,025 ano 

F 

F3 539038,598 1179008,951 11 539041,802 1179010,921 0,001 0,025 ano 

F1 539020,929 1178998,090 12 539017,839 1178996,200 0,008 0,025 ano 

G 

G3 539035,453 1179014,060 13 539038,748 1179016,079 -0,005 0,025 ano 

G1 539018,191 1179003,450 14 539013,088 1179000,307 -0,006 0,025 ano 

H 

H3 539032,314 1179019,174 15 539036,518 1179021,771 0,002 0,025 ano 

H1 539020,445 1179011,878             

CH 

CH3 529029,360 1179023,980 16 539032,760 1179026,079 0,008 0,025 ano 

                  

1 

F1 539020,929 1178998,090 17 539015,718 1179006,566 0,001 0,025 ano 

A1 539036,613 1178972,576 18 539041,177 1178965,147 0,003 0,025 ano 

2 

G2 539026,622 1179008,632 19 539020,530 1179018,543 0,001 0,025 ano 

B2 539045,453 1178978,010 20 539054,530 1178963,240 -0,006 0,025 ano 

3 

CH3 529029,360 1179023,980 21 539027,012 1179027,789 0,006 0,025 ano 

A3 539054,281 1178983,437 22 539066,315 1178963,853 0,003 0,025 ano 
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Obr. 9  Znázornění půdorysné osnovy stavby s odsazenými body č.1 až 22 na modulových osách 
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7.3 VYTYČENÍ GEOMETRICKÝCH PRVKŮ V PRŮBĚHU 
PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Druhá fáze vytyčování se prováděla v průběhu provádění základových konstrukcí 

dne 23. 6. 2010.  Do vykopaných zemních rýh byly poloţeny vrstvy drenáţního materiálu 

a podkladního betonu. Zadáním bylo vytyčení průsečíků modulových os ( body C1  aţ G1, 

B2 aţ G2, A3 aţ H3, viz obr. č. 9)  

Vytyčené a vytyčovací značkou označené body půdorysné osnovy slouţily 

k umístění armovacích košů budoucího kalichu základové konstrukce nosných sloupů. V 

severním  rohu budoucí stavby byla v této fázi výstavby asi 2 metry hluboká jáma, zřejmě 

zbytek předchozí zdemolované zemědělské budovy, proto nebylo moţné vytyčovat sloupy 

A1, B1 a dvojitou patku na ose A. Vytyčování polohy geometrického prvku se opakovalo, 

dokud hodnoty podélného a příčného posunu ve směru záměrné přímky nenabyly hodnot, 

jenţ stanovil rozbor přesnosti při měření (kap. 7.1). Postup opakovaného měření aktuální 

polohy hranolu při vytyčování lze povaţovat za kontrolu přesnosti vytyčování. 

 Figurant můţe pouţívat při realizaci podélného a příčného posunu milimetrového 

měřítka a měřič můţe vyuţívat funkci totální stanice, jenţ umoţňuje sledování 

pohybujícího odrazného hranolu. V tomto nastavení totální stanice pracuje automatizovaně 

a měřič oznamuje figurantovi hodnoty podélného a příčného posunu. Významně se 

eliminují náhodné chyby při měření. 

Vytyčená poloha bodů půdorysné osnovy stavby se stabilizovala ocelovými 

nastřelovacími hřeby, zatlučenými do podkladního betonu a označenými barevnými 

značkami. Po zatlučení hřebu bylo provedeno kontrolní zaměření  polohy vytyčeného bodu 

s registraci souřadnic bodů kontrolního zaměření do paměti kontrolní jednotky. 

Zaregistrované body kontrolního zaměření slouţily jako doklad o počtu vytyčených bodů a 

o dosaţených souřadnicových rozdílech mezi polohou projektovaného bodu a polohou 

kontrolního zaměření vytyčené a stabilizované polohy geometrického prvku půdorysné 

osnovy. Byla porovnávána projektovaná poloha bodu s polohou získanou kontrolním 

zaměřením. Dosaţené souřadnicové rozdíly ( y , x ) a kritérium polohové chyby Pu  (7.7) 

jsou uvedeny v tabulce č.4. 
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Tab. 4  Vyhodnocené posuny bodů v souřadnicovém systému S-JTSK 

bod 

  poloha z projektu poloha kontrolního zaměření posun v souřadnicových osách 

y  [m] x  [m] y  [m] x  [m] y  [m]  x  [m] Pu  [m] 

C1 539030,354 1178982,756 539030,356 1178982,754 -0,002 0,002 0,003 

D1 539027,212 1178987,868 539027,213 1178987,868 -0,001 0,000 0,001 

E1 539024,070 1178992,979 539024,073 1178992,979 -0,003 0,000 0,003 

F1 539020,929 1178998,090 539020,928 1178998,091 0,001 -0,001 0,001 

G1 539018,191 1179003,450 539018,193 1179003,447 -0,002 0,003 0,004 

H1´ 539020,445 1179011,878 539020,450 1179011,877 -0,005 0,001 0,005 

B2 539042,331 1178983,075 539042,329 1178983,080 0,002 -0,005 0,005 

C2 539039,189 1178988,187 539039,188 1178988,188 0,001 -0,001 0,001 

D2 539036,047 1178993,298 539036,047 1178993,296 0,000 0,002 0,002 

E2 539032,905 1178998,410 539032,905 1178998,409 0,000 0,001 0,001 

F2 539029,763 1179003,521 539029,762 1179003,523 0,001 -0,002 0,002 

G2 539026,622 1179008,632 539026,625 1179008,629 -0,003 0,003 0,004 

A3 539054,281 1178983,437 539054,279 1178983,436 0,002 0,001 0,002 

B3 539051,165 1178988,506 539051,164 1178988,507 0,001 -0,001 0,001 

C3 539048,024 1178993,617 539048,023 1178993,617 0,001 0,000 0,001 

D3 539044,881 1178998,729 539044,881 1178998,733 0,000 -0,004 0,004 

E3 539041,739 1179003,840 539041,739 1179003,841 0,000 0,001 0,001 

F3 539038,598 1179008,951 539038,597 1179008,949 0,001 0,002 0,002 

G3 539035,455 1179014,062 539035,455 1179014,059 0,000 0,003 0,003 

H3 539032,314 1179019,174 539032,313 1179019,177 0,001 -0,003 0,003 

 

 Vyhodnocení podélných a příčných posunů ve směru půdorysné osnovy stavby 

bylo provedeno softwarem Geus úlohou ortogonální vytyčovací prvky za účelem kontroly 

vnitřní přesnosti vytyčených bodů v rámci stavebního objektu. Podélný posun se 

znaménkem mínus je uvaţován směrem jihovýchodním a se znaménkem plus směrem 

severozápadním. Příčný posun se znaménkem mínus je uvaţován směrem jihozápadním a 

se znaménkem plus směrem severovýchodním. Vyhodnocení podélných a příčných posunů 

ve směru půdorysné osnovy stavby je uvedeno v tabulce č. 5. Podélný posun je označen “l“ 

a příčný posun je označen “q“. 
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Tab. 5 Vyhodnocené posuny vůči bodům půdorysné osnovy stavby 

bod 

  poloha z projektu poloha kontrolního zaměření 

posun ve směru 
půdorysné osnovy 

stavby 

y  [m] x  [m] y  [m] x  [m] l  [m]  q  [m] 

C1 539030,354 1178982,756 539030,356 1178982,754 0,002 -0,001 

D1 539027,212 1178987,868 539027,213 1178987,868 0,000 -0,001 

E1 539024,070 1178992,979 539024,073 1178992,979 0,000 -0,002 

F1 539020,929 1178998,090 539020,928 1178998,091 -0,001 0,001 

G1 539018,191 1179003,450 539018,193 1179003,447 0,004 0,000 

H1´ 539020,445 1179011,878 539020,450 1179011,877 0,003 -0,004 

B2 539042,331 1178983,075 539042,329 1178983,080 -0,005 -0,001 

C2 539039,189 1178988,187 539039,188 1178988,188 -0,003 0,000 

D2 539036,047 1178993,298 539036,047 1178993,296 0,001 0,001 

E2 539032,905 1178998,410 539032,905 1178998,409 -0,001 0,000 

F2 539029,763 1179003,521 539029,762 1179003,523 -0,003 0,000 

G2 539026,622 1179008,632 539026,625 1179008,629 0,004 -0,001 

A3 539054,281 1178983,437 539054,279 1178983,436 -0,002 0,002 

B3 539051,165 1178988,506 539051,164 1178988,508 -0,004 0,001 

C3 539048,024 1178993,617 539048,023 1178993,617 -0,001 0,001 

D3 539044,881 1178998,729 539044,881 1178998,733 -0,005 -0,002 

E3 539041,739 1179003,840 539041,739 1179003,841 -0,002 0,000 

F3 539038,598 1179008,951 539038,596 1179008,949 0,000 0,002 

G3 539035,455 1179014,062 539035,455 1179014,059 0,002 0,003 

H3 539032,314 1179019,174 539032,313 1179019,177 -0,003 -0,001 

 

 

Pro ověření relativní přesnosti vytyčených geometrických prvků  byly vypočítány 

rozdíly mezi projektovanou vzdáleností prvků půdorysné osnovy a dosaţenou vzdáleností, 

vypočítanou ze souřadnic bodů kontrolního zaměření. Kromě mezní souřadnicové 

vytyčovací odchylky musí být splněno kritérium mezní vytyčovací odchylky pro tvar a 

rozměry stavebního objektu při podrobném vytyčování. Mezní vytyčovací odchylky 

vzdálenosti přímek půdorysné osnovy v obou směrech 
mezx jsou uvedeny  v  ČSN 73 0420-

2,  pro typ stavby - betonové montované konstrukce [7].  
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Tab. 6  Porovnání vzdáleností bodů půdorysné osnovy  

spojnice 
bodů 

má být 
[m] 

měřeno 
[m] 

rozdíl 
[m] mezx [m] 

spojnice 
bodů 

má být 
[m] 

měřeno 
[m] 

rozdíl 
[m] mezx [m] 

C1 - D1 6,000 6,000 0,000 0,007 C1 - C2 10,370 10,370 0,000 0,007 

D1 - E1 6,000 6,000 0,000 0,007 C2 - C3 10,370 10,369 0,001 0,007 

E1 - F1 6,000 6,002 -0,002 0,007 C1 - C3 20,740 20,739 0,001 0,007 

B2 - C2 6,000 5,997 0,003 0,007 D1 - D2 10,370 10,368 0,002 0,007 

C2 - D2 6,000 5,996 0,004 0,007 D2 - D3 10,370 10,373 -0,003 0,007 

D2 - E2 6,000 6,001 -0,001 0,007 D1 - D3 20,740 20,741 -0,001 0,011 

E2 - F2 6,000 6,003 -0,003 0,007 E1 - E2 10,370 10,368 0,002 0,007 

F2 - G2 6,000 5,995 0,005 0,007 E2 - E3 10,370 10,370 0,000 0,007 

A3 - B3 5,950 5,952 -0,002 0,007 E1 - E3 20,740 20,739 0,001 0,011 

B3 - C3 6,000 5,997 0,003 0,007 F1 - F2 10,370 10,371 -0,001 0,007 

C3 - D3 6,000 6,005 -0,005 0,007 F2 - F3 10,370 10,367 0,003 0,007 

D3 - E3 6,000 5,996 0,004 0,007 F1 - F3 20,740 20,739 0,001 0,011 

E3 - F3 6,000 5,998 0,002 0,007 G1 - G2 9,896 9,897 -0,001 0,007 

F3 - G3 6,000 6,000 0,000 0,007 G2 - G3 10,370 10,365 0,005 0,007 

G3 - H3 6,000 6,005 -0,005 0,007 H1ˇ- H3 13,931 13,929 0,002 0,007 

B2 - B3 10,370 10,368 0,002 0,007 A3 - H3 41,950 41,956 -0,006 0,016 

 

 

Dodrţení hodnoty mezní vytyčovací odchylky 
mezx  vzdálenosti přímek půdorysné 

osnovy pro základy vyţadovalo dodrţení maximálních hodnot podélného a příčného 

posunu při vytyčování polohy bodů  2 mm. 

 

 

7.4 VYTYČENÍ GEOMETRICKÝCH PRVKŮ PO DOKONČENÍ 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Třetí fáze vytyčování se prováděla po dokončení stavebních prací na základových 

konstrukcích stavby dne 21.7. 2010. V severním rohu stavby stále nebylo moţné vytyčovat 

z důvodu nedokončených stavebních konstrukcí. Zadáním bylo vytyčení směrů půdorysné 

osnovy stavby na horní plochu kalicha základové konstrukce patky nosného sloupu podle 

konkrétních poţadavků stavbyvedoucího dodavatele stavby. Pro vytyčování bylo pouţito 

opět měřického bodu č.4001 a orientaci na kostel Huštěnovice. Stabilizace vytyčených 

bodů se prováděla ocelovými nastřelovacími hřeby. 

 Způsob vytyčování opakoval postup vytyčování popsaný v kapitolách 7.2 a 7.3.  
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Vytyčená poloha bodů představující směry modulových os byla umísťována do 

přibliţného středu tloušťky obvodové zdi kalicha. Vzdálenost dvou sousedních bodů 

půdorysné osnovy stavby byla určena jako průměr dvou hodnot, a sice jako vzdálenost 

dvou hřebíků na severovýchodních stranách dvou sousedních patek a jako vzdálenost dvou 

hřebíků na jihozápadních stranách dvou sousedních patek (obr. 12). Byly porovnány 

rozdíly mezi projektovanou vzdáleností bodů půdorysné osnovy a dosaţenou vzdáleností, 

vypočítanou ze souřadnic bodů kontrolního zaměření.  

Mezní vytyčovací odchylky vzdálenosti přímek půdorysné osnovy pro sloupy 

v obou směrech 
mezx jsou uvedeny v [7] pro betonové montované konstrukce. Dosaţené 

výsledky porovnání naměřených vzdáleností jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tab. 7   Porovnání vzdáleností bodů půdorysné osnovy  

spojnice 
bodů 

má být      
[m] 

měřeno 
[m] 

rozdíl        
[m] mezx [m] rozdíl 

mezx ? 

D1 – E1 6,000 5,999 0,001 0,004 ano 

E1 – F1 6,000 5,998 0,002 0,004 ano 

F1 – G1 6,000 6,001 -0,001 0,004 ano 

B2 – C2 6,000 5,998 0,002 0,004 ano 

A3 – B3 5,950 5,949 0,001 0,004 ano 

B3 – C3 6,000 6,000 0,000 0,004 ano 

C3 – D3 6,000 5,999 0,001 0,004 ano 

D3 – E3 6,000 6,001 -0,001 0,004 ano 

E3 – F3 6,000 5,998 0,002 0,004 ano 

F3 – G3 6,000 5,997 0,003 0,004 ano 

G3 - H3 6,000 6,004 -0,004 0,004 ano 

H1ˇ- H3 13,931 13,932 -0,001 0,004 ano 

E2 – E3 10,370 10,367 0,003 0,004 ano 

G1 - G2 9,896 9,897 -0,001 0,004 ano 

A3 – H3 41,950 41,949 0,001 0,012 ano 

D1 – F1  12,000 11,997 0,003 0,004 ano 

 

Hodnoty mezní vytyčovací odchylky vzdáleností půdorysné osnovy stavby byly 

dodrţeny u všech sledovaných spojnic bodů.  
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Obr.10  Ukázka umístění hřebíků  na horních hranách kalichů patek A3 a B3 

 

U bodů půdorysné osnovy stavby, uvedených v tabulkách č. 8 a č. 9 byly vytyčeny 

oba směry půdorysné osnovy (obr. 12 viz bod A3). Kontrolní zaměření polohy vytyčených 

bodů umoţnilo získání informace o poloze průsečíků spojnic hřebíků a porovnání 

s projektovanou polohou. Vytvoření spojnice hřebíků a odměření dosaţených posunů se 

provedlo v grafické části software Geus. Hodnota mezní vytyčovací odchylky Mx pro 

vytyčení mezilehlých bodů na přímkách půdorysné osnovy v příčném směru pro osazení 

sloupů a pro betonovou montovanou konstrukci činí  5 mm [7]. Příčný posun se 
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znaménkem mínus je uvaţován směrem jihozápadním a se znaménkem plus směrem 

severovýchodním. Vyhodnocení podélných a příčných posunů ve směru půdorysné osnovy 

stavby je uvedeno v tabulce č. 8. Podélný posun je označen “l“ a příčný posun je označen 

“q“. 

 

Tab. 8   Vyhodnocené posuny vůči bodům půdorysné osnovy stavby 

bod 

poloha z projektu poloha kontrolního zaměření 
posun ve směru půdorysné 
osnovy stavby 

y [m] x  [m] y [m] x [m] l  [m]   q  [m]  Mx   l,q
mezx ? 

D1 539027,212 1178987,868 539027,212 1178987,869 -0,001 -0,001 0,005 ano 

F1 539020,929 1178998,090 539020,928 1178998,089 0,000 -0,002 0,005 ano 

G1 539018,191 1179003,450 539018,190 1179003,450 -0,001 0,001 0,005 ano 

H1´ 539020,445 1179011,878 539020,444 1179011,878 -0,001 0,001 0,005 ano 

H3 539032,314 1179019,174 539032,312 1179019,175 -0,002 0,001 0,005 ano 

E3 539041,739 1179003,840 539041,736 1179003,840 -0,001 0,002 0,005 ano 

A3 539054,281 1178983,437 539054,279 1178983,436 -0,002 -0,001 0,005 ano 

B2 539042,331 1178983,075 539042,328 1178983,076 -0,002 0,002 0,005 ano 

 

 

Dále byla porovnávána projektovaná poloha bodu s polohou získanou kontrolním 

zaměření vytyčeného bodu v souřadnicovém systému S-JTSK. Dosaţené souřadnicové 

rozdíly ( y , x ) a kritérium polohové chyby Pu  (7.7) jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

 

Tab. 9  Vyhodnocené posuny bodů v souřadnicovém systému S-JTSK 

bod 

poloha z projektu poloha kontrolního zaměření 
posun v souřadnicových 
osách 

y [m] x  [m] y [m] x  [m] y  [m]  x  [m] Pu  [m] 

D1 539027,212 1178987,868 539027,212 1178987,869 0,000 -0,001 0,001 

F1 539020,929 1178998,090 539020,928 1178998,089 0,001 0,001 0,001 

G1 539018,191 1179003,450 539018,190 1179003,450 0,001 0,000 0,001 

H1´ 539020,445 1179011,878 539020,444 1179011,878 0,001 0,000 0,001 

H3 539032,314 1179019,174 539032,312 1179019,175 0,002 -0,001 0,002 

E3 539041,739 1179003,840 539041,736 1179003,840 0,003 0,000 0,003 

A3 539054,281 1178983,437 539054,279 1178983,436 0,002 0,001 0,002 

B2 539042,331 1178983,075 539042,328 1178983,076 0,003 -0,001 0,003 
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Obr. 11  Pohled na osu č. 3 

 

 

Obr. 12 Kalich sloupu A3 s vyznačenými směry půdorysné osnovy 
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8 ROZBOR PŘESNOSTI PO MĚŘENÍ 

 

Dosaţená přesnost vytyčení se posuzuje porovnáváním naměřené odchylky 

v kontrolně zaměřeném bodu. Vytyčování bylo prováděno z měřického bodu č. 4001 se 

směrodatnou souřadnicovou odchylkou yx,  0,004 m (viz kap. 6.4) vůči souřadnicím 

nejbliţšího bodu PPBP č. 1473. Rozborem přesnosti při měření byly vypočteny mezní 

hodnoty podélného a příčného posunu k dodrţení poţadované směrodatné souřadnicové 

odchylky yx,  0,016 m ze vztahu 4.2. Posouzení poţadované přesnosti vytyčení se 

provedlo pomocí mezního rozdílu dvojice měření pro podélnou a příčnou sloţku. Rozdíl 

maxl vytyčení a kontrolního zaměření musí být pro podélný posun l je dle [6]: 

8,2015,02max  ul l =0,042 m                                                              (8.1) 

kde l  je směrodatná odchylka délky (viz kap. 7.1),  

u =2, koeficient spolehlivosti 

 

Rozdíl maxq vytyčení a kontrolního zaměření musí být pro příčný posun q [6]: 

 

pro bod A1 (obr.9 na str. 28):  

8,2019,0168,36
2

max 





 ul
q = 0,030 m                                           (8.2) 

 

pro CH3 (obr.9 na str. 28):  

8,20110,0052,62
2

max 





 ul
q = 0,030 m 

 

kde   je směrodatná odchylka úhlu (viz kap. 7.1), l je vytyčovaná délka 

u =2, koeficient spolehlivosti 

 

Bylo-li vytyčení provedeno s poţadovanou přesností, musí být rozdíl vytyčení a 

kontrolního zaměření s 95 % pravděpodobností výskytu výsledku v rozmezí hodnot:  

pro podélný posun maxl = 0,042 m a pro příčný posun maxq =  0,030 m 

a tedy mezní chyba v poloze dosáhne hodnoty max

2

max

2

max
lquP  = 0,051 m 
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V tabulce 10 jsou porovnány kontrolním zaměřením dosaţené polohové chyby pu  

a mezní polohové chyby 
maxPu , stanovenou výpočtem rozboru po měření. 

 

 Tab. 10  Vyhodnocené polohové chyby kontrolního zaměření 

  

vytyčení polohy bodů v průběhu 
provádění základových 

konstrukcí  

vytyčení polohy bodů po 
dokončení základových 

konstrukcí 

sloup pu [m]  
maxPu [m] 

maxpp uu  ? pu [m] 
maxPu [m] 

maxpp uu  ? 

C1 0,003 0,051 ano       

D1 0,001 0,051 ano 0,001 0,051 ano 

E1 0,003 0,051 ano       

F1 0,001 0,051 ano 0,001 0,051 ano 

G1 0,004 0,051 ano 0,001 0,051 ano 

H1´ 0,005 0,051 ano 0,001 0,051 ano 

B2 0,005 0,051 ano 0,003 0,051 ano 

C2 0,001 0,051 ano       

D2 0,002 0,051 ano       

E2 0,001 0,051 ano       

F2 0,002 0,051 ano       

G2 0,004 0,051 ano       

A3 0,002 0,051 ano 0,002 0,051 ano 

B3 0,001 0,051 ano       

C3 0,001 0,051 ano       

D3 0,004 0,051 ano       

E3 0,003 0,051 ano 0,003 0,051 ano 

F3 0,002 0,051 ano       

G3 0,003 0,051 ano       

H3 0,003 0,051 ano 0,002 0,051 ano 

 

 

9 DOKUMENTACE VYTYČENÍ  STAVBY 

 

O provedeném vytyčení polohy stavby administrativní a výrobní haly byla 

vyhotovena dokumentace vytyčení stavby obsahující předávací protokol, grafické 

znázornění vytyčovacího výkresu a technickou zprávu.  Vyhotovená dokumentace je 

součástí poskytované geodetické sluţby a předává se objednateli jako doklad o 

provedeném vytyčení stavby. 

Protokol o vytyčení stavby obsahuje údaje o poskytovateli geodetických sluţeb, 

projektantovi, názvu stavby a projektové dokumentace, názvu a označení pouţitých 
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stavebních výkresů k vytyčování, označení stabilizace vytyčených bodů, informaci o tom, 

kdo a kdy vydal rozhodnutí správního orgánu, údaj o nabytí právní moci rozhodnutí 

správního orgánu, údaj o převzetí a popisové pole s údaji o umístění stavby a doklad o 

ověření úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem podle zákona č. 200/1994 Sb. o 

zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,  § 13, odst. 1 c). 

Vytyčovací výkres obsahuje situaci 1. nadzemního podlaţí s vyznačenými 

vytyčenými body půdorysné osnovy stavby, geometrické parametry rozměrů stavby a 

vazeb na okolní nemovitosti (hranice pozemků), situaci katastrální mapy, seznam 

souřadnic vytyčených geometrických prvků,  vytyčovací prvky, popisové pole s údaji o 

názvu stavby, souřadnicovém systému a ověření úředně oprávněným zeměměřickým 

inţenýrem. 

Technická zpráva obsahuje údaje o názvu a místu stavby, pouţité měřické technice, 

pouţitém geodetickém software, pouţité geodetické úloze, dosaţené přesnosti vytyčení,  

ověření úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem a převzetí objednatelem geodetické 

sluţby. 

     

10  ZÁVĚR 

 

Zadáním diplomové práce byla kompletní realizace zaloţení stavby administrativní 

a výrobní haly před a v průběhu realizace základových konstrukcí stavby. Vytyčování 

bodů půdorysné osnovy probíhalo ve třech časových etapách a bylo náročné na přípravu 

projektové dokumentace pro vytyčovací práce. Rovněţ poţadavek objednatele geodetické 

sluţby na dodávku geodetických prací v nejkratším termínu je poněkud v rozporu 

s poţadovanou přesností geodetických prací, vyţadující odpovědný a časově náročný 

pečlivý přístup. Pro úspěšné a kvalitní provedení geodetických prací je potřeba vybudovat 

rovnocenný vztah mezi geodetem a dodavatelem stavby na principu vzájemného respektu a 

tolerance. Situace na staveništi plném stavebních strojů a pracovníků dodavatele stavby ani 

jinou variantu nepřipouští. 

Realizace vytyčení polohy bodů půdorysné osnovy stavby byla díky motorizované 

totální stanici Trimble S6 a jejímu softwarového vybavení rychlá, přesná a operativně 

reagující na aktuální poţadavky objednatele geodetické činnosti. 
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Rozborem přesnosti po měření lze konstatovat dodrţení mezních vytyčovacích 

odchylek stanovených ČSN 73 0420-2 pro charakteristické body stavby a současně 

dodrţení mezních vytyčovacích odchylek stanovených pro tvar a rozměry objektu. 

Dosaţený posun kontrolně zaměřeného bodu v příčném a podélném směru půdorysné 

osnovy stavby vůči projektu nabýval největší hodnoty 2 mm při vytyčování směrů 

půdorysné osnovy stavby pro usazování nosných sloupů stavby.   

Praktickým výsledkem geodetické sluţby je zaloţená stavba o projektovaných 

geometrických parametrech a správně umístěná do pozemků investora. Pro dodavatele 

stavby je důleţitá skutečnost, ţe stavební konstrukce jsou prosty chyb a průběh stavebních 

prací nemá časové zpoţdění.  Dokumentace vytyčení stavby slouţí investorovi jako doklad 

o provedené geodetické sluţbě pro účely budoucího stavebního řízení. 
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1 097000001473 0.000 *STN 

097000001471 131.569 0.000 0.00000 99.95110 * 

4001 71.855 0.000 99.97730 100.51190 *ORHREB 

4002 81.262 0.000 191.09790 100.84310 *ORTRUBKA 

097000001471 131.567 0.000 0.00110 99.97420 * 

097000001471 131.567 0.000 200.00250 300.02630 * 

4002 81.262 0.000 391.09810 299.15860 *ORTRUBKA 

4001 71.856 0.000 299.97490 299.49260 *ORHREB 

097000001471 131.568 0.000 200.00180 300.02420 * 

-1 

/ 

1 4002 0.000 *STN 

097000001473 81.262 0.000 0.0000 99.15790 * 

4001 100.707 0.000 49.95050 99.68490 *ORHREB 

000945182040 0.000 0.000 46.78910 99.44020 **HUSTENOVICE 

097000001473 81.262 0.000 0.0000 99.15550 * 

097000001473 81.261 0.000 200.00210 300.84570 * 

000945182040 0.000 0.000 246.78790 300.56140 **HUSTENOVICE 

4001 100.708 0.000 249.95230 300.32750 *ORHREB 

097000001473 81.262 0.000 200.00120 300.84490 * 

-1 

/ 

1 4001 0.000 *STN 

097000001473 71.856 0.000 0.00000 99.48940 * 

000945182040 0.000 0.000 137.80290 99.42500 **HUSTENOVICE 

4002 100.706 0.000 341.07260 100.31550 *ORTRUBKA 

097000001473 71.857 0.000 399.99890 99.48820 * 

097000001473 71.856 0.000 200.00070 300.51310 * 

4002 100.707 0.000 141.07070 299.68530 *ORTRUBKA 

000945182040 0.000 0.000 337.80220 300.57570 **HUSTENOVICE 

097000001473 71.856 0.000 200.00160 300.51170 * 

-1 

/ 

-2 
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Údaje vstupující do výpočtu: 

 --------------------------- 

  

 Směry z jednotlivých stanovisek 

    Číslo bodu        Směr       Stř.chyba 

                       [g]         [cc] 

 ----------------------------------------- 

 *st  097000001473 

 *z  097000001471      0.0014       1.0 

 *z  000000004001     99.9761       1.4 

 *z  000000004002    191.0980       1.4 

  

 *st  000000004002 

 *z  097000001473      0.0008       1.0 

 *z  000000004001     49.9514       1.4 

 *z  000945182040     46.7885       1.4 

  

 *st  000000004001 

 *z  097000001473      0.0003       1.0 

 *z  000945182040    137.8025       1.4 

 *z  000000004002    341.0716       1.4 

  

  

 Vodorovné délky 

           Čísla bodů               Délka      Stř.chyba 

                                     [m]         [mm] 

 --------------------------------------------------------- 

 *d  097000001473  097000001471     131.568       1.6 

 *d  097000001473  000000004001      71.854       1.3 

 *d  097000001473  000000004002      81.255       1.3 

 *d  000000004002  000000004001     100.706       1.6 

  

 Vodorovné délky mezi pevnými body 

          Čísla bodů           Měřená    Vypočtená   Rozdíl 

                                 [m]        [m]       [m] 

 ------------------------------------------------------------ 

  097000001473 097000001471   131.568    131.55    -0.022 

  

 Souřadnice pevných bodů 

   Číslo bodu          Y              X 

 ----------------------------------------------- 

  000945182040     536919.000    1176893.890 

  097000001471     539045.840    1178826.100 

  097000001473     539071.140    1178955.190 

  

 Přibližné souřadnice určovaných bodů 

   Číslo bodu          Y              X 

 ----------------------------------------------- 

  000000004001     539000.634    1178968.979 

  000000004002     539075.496    1179036.314 

  

  

  

  

 ************************** VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ **************************** 

  

 Měřené a vyrovnané směry                             Střední chyba 

 Stanovisko        Meřený     Vyrovnaný     Oprava   Aprior. Aposter. 

   Směr              [g]         [g]         [cc]     [cc]     [cc]  

 ------------------------------------------------------------------------------ 

  097000001473 

   097000001471      0.0014      0.0006      -7.9      1.0      6.3 

   000000004001     99.9761     99.9769       8.4      1.4      8.1 

   000000004002    191.0980    191.0987       7.2      1.4      8.2 

  

  000000004002 

   097000001473      0.0008      0.0004      -3.9      1.0      6.6 

   000000004001     49.9514     49.9509      -5.3      1.4      8.6 

   000945182040     46.7885     46.7898      12.9      1.4      7.6 

  

  000000004001 
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   097000001473      0.0003     -0.0001      -4.1      1.0      6.7 

   000945182040    137.8025    137.8028       2.9      1.4      7.8 

   000000004002    341.0716    341.0721       5.3      1.4      8.7 

  

  

 Měřené a vyrovnané délky                                      Střední chyba 

          Čísla bodů          Měřená    Vyrovnaná    Oprava   Aprior. Aposter. 

                                [m]        [m]        [mm]     [mm]     [mm] 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

  097000001473 000000004001     71.854     71.854     -0.2      1.3      5.2 

  097000001473 000000004002     81.255     81.255      0.2      1.3      5.9 

  000000004002 000000004001    100.706    100.708      2.4      1.6      7.2 

  

 Střední jednotková chyba apriorní     :1.0000 

 Střední jednotková chyba aposteriorní :7.4526 

 Počet nadbytečných měření:    5 

  

 Vyrovnané souřadnice 

   Číslo bodu        Y             X         my     mx     mp      vY      vX 

                    [m]           [m]       [mm]   [mm]   [mm]    [mm]    [mm] 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

  000000004001   539000.623   1178968.983    5.1    1.3    5.3   -11.2     4.1 

  000000004002   539075.502   1179036.328    1.1    5.9    6.0     5.7    13.8 
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1 4001 0.000 *STN 

097000001473 71.856 1.605 0.00000 99.48940 * 

000945182040 0.000 0.000 137.80290 99.42500 **HUSTENOVICE 

4002 100.706 0.000 341.07260 100.31550 *ORTRUBKA 

-1 

4101 40.434 0.000 346.57720 101.11540 *OR 

B2 44.030 0.000 366.95050 100.98600 *KOLEK 

C2 43.066 0.000 358.29060 100.61980 *KOLEK 

D2 42.972 0.000 349.40750 101.28050 *KOLEK 

E2 43.683 0.000 340.64560 101.21070 *KOLEK 

F2 45.205 0.000 332.31830 101.30350 *KOLEK 

G2 47.422 0.000 324.65070 101.48650 *KOLEK 

/ 

1 4101 0.000 *STN 

000945182040 0.000 0.000 0.00000 99.41010 **HUSTENOVICE 

-1 

1002 25.150 0.000 357.76300 99.83800 *001000010001-001000010015 

1001 26.543 0.000 267.60300 100.08890 *001000010015-001000010001 

1003 20.312 0.000 261.62730 99.24060 *001000010016-001000010002 

1005 20.365 0.000 239.31670 103.39890 *001000010017-001000010003 

1007 17.177 0.000 220.85810 99.89610 *001000010018-001000010004 

1009 17.248 0.000 198.48290 100.93800 *001000010019-001000010005 

1011 19.721 0.000 179.57780 100.67630 *001000010020-001000010006 

1013 23.496 0.000 165.78080 100.37800 *001000010021-001000010007 

1015 28.678 0.000 157.82280 100.35140 *001000010022-000100010024 

1016 32.760 0.000 149.49830 100.75730 *001000010023-001000010022 

1019 28.096 0.000 120.74080 100.85760 *000100010024-001000010008 

1014 21.016 0.000 71.35490 101.16350 *001000010007-001000010021 

1012 15.349 0.000 61.79800 102.31170 *001000010006-001000010020 

1010 12.233 0.000 37.71860 100.41570 *001000010005-001000010019 

1008 13.902 0.000 7.08110 100.76530 *001000010004-001000010018 

1006 22.800 0.000 392.86990 99.96310 *001000010003-001000010017 

1004 25.333 0.000 378.44720 100.15890 *001000010002-001000010016 

1020 37.051 0.000 310.10170 99.15690 *001000010014-001000010008 

1022 44.560 0.000 295.79570 98.57670 *001000010015-001000010023 

1018 29.365 0.000 331.60270 99.48870 *001000010001-001000010007 

1017 20.390 0.000 90.04320 101.14220 *001000010007-001000010001 

1021 34.974 0.000 139.00020 101.20210 *001000010023-001000010015 

/ 

-2 

 

                       S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

 = ČÍSLO BODU   ======= Y ========== X ================================== 

    10 0001 1001  539058.415 1178985.988 

    10 0001 1002  539029.760 1178968.369 

    10 0001 1003  539052.865 1178989.564 

    10 0001 1004  539021.880 1178970.514 

    10 0001 1005  539052.967 1178996.649 

    10 0001 1006  539018.625 1178975.548 

    10 0001 1007  539048.340 1179000.860 

    10 0001 1008  539022.016 1178984.681 

    10 0001 1009  539044.849 1179005.763 

    10 0001 1010  539020.891 1178991.018 

    10 0001 1011  539041.802 1179010.921 

    10 0001 1012  539017.839 1178996.200 

    10 0001 1013  539038.748 1179016.079 

    10 0001 1014  539013.088 1179000.307 

    10 0001 1015  539036.518 1179021.771 

    10 0001 1016  539032.759 1179026.079 

    10 0001 1019  539020.530 1179018.543 

    10 0001 1020  539054.530 1178963.240 

              G2  539026.620 1179008.630 

              F2  539029.768 1179003.528 

              E2  539032.901 1178998.407 

              D2  539036.045 1178993.298 

              C2  539039.173 1178988.180 

              B2  539042.330 1178983.083 

     == 52  Ortogon.vyt.prv. ============================================ 



Příloha č.3    Kontrolni zaměření 1   

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 Pavel Bílý : Geodetické práce při výstavbě výrobního objektu ve Starém Městě   

26. 4. 2011 

 

 

2011                                                                                                                                 2 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0001  539036.613  1178972.576       0.000       0.000 

       10 0001 0015  539054.281  1178983.437      20.739       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1001  539058.415  1178985.988      25.597      -0.008   

       10 0001 1002  539029.760  1178968.369      -8.041      -0.005  001000010001-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0015  539054.281  1178983.437       0.000       0.000 

       10 0001 0001  539036.613  1178972.576      20.739       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1001  539058.415  1178985.988      -4.857       0.008  001000010015-0010000 

       10 0001 1002  539029.760  1178968.369      28.780       0.005  001000010001-0010000 

        

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0016  539051.165  1178988.506       0.000       0.000 

       10 0001 0002  539033.496  1178977.645      20.740       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1003  539052.865  1178989.564      -2.002       0.011  001000010016-0010000 

       10 0001 1004  539021.880  1178970.514      34.371       0.008  001000010002-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0017  539048.024  1178993.617       0.000       0.000 

       10 0001 0003  539030.354  1178982.756      20.741       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1005  539052.967  1178996.649      -5.799      -0.005  001000010017-0010000 

       10 0001 1006  539018.625  1178975.548      34.508       0.001  001000010003-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0018  539044.881  1178998.729       0.000       0.000 

       10 0001 0004  539027.212  1178987.868      20.740       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1007  539048.340  1179000.860      -4.062       0.004  001000010018-0010000 

       10 0001 1008  539022.016  1178984.681      26.836       0.006  001000010004-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0019  539041.739  1179003.840       0.000       0.000 

       10 0001 0005  539024.070  1178992.979      20.740       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1009  539044.849  1179005.763      -3.656       0.010  001000010019-0010000 

       10 0001 1010  539020.891  1178991.018      24.475      -0.006  001000010005-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0020  539038.598  1179008.951       0.000       0.000 

       10 0001 0006  539020.929  1178998.090      20.740       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1011  539041.802  1179010.921      -3.761       0.001  001000010020-0010000 

       10 0001 1012  539017.839  1178996.200      24.363       0.008  001000010006-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0021  539035.455  1179014.062       0.000       0.000 

       10 0001 0007  539018.191  1179003.450      20.265       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1013  539038.748  1179016.079      -3.862      -0.006  001000010021-0010000 

       10 0001 1014  539013.088  1179000.307      26.258      -0.005  001000010007-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0006  539020.929  1178998.090       0.000       0.000 

       10 0001 0001  539036.613  1178972.576      29.949       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1017  539015.718  1179006.566      -9.950       0.001   

       10 0001 1017  539041.177  1178965.147      38.668       0.003  001000010001-0010000 
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 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0008  539026.622  1179008.632       0.000       0.000 

       10 0001 0013  539042.331  1178983.075      29.999       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1020  539054.530  1178963.240      53.285      -0.006  001000010014-0010000 

       10 0001 1019  539020.530  1179018.543     -11.633       0.001  000100010024-0010000 

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0023  539029.360  1179023.980       0.000       0.000 

       10 0001 0015  539054.281  1178983.437      47.590       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 1021  539027.012  1179027.789      -4.475       0.006  001000010023-0010000 

       10 0001 1022  539066.315  1178963.853      70.575       0.003  001000010015-0010000 
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1 4001 0.000 *STN 

000945182040 0.000 0.000 0.0000 99.42840 **HUSTENOVICE 

097000001473 71.856 1.605 262.19860 99.49630 

-1  

2003 32.818 0.000 222.28890 103.57680 

2004 32.669 0.000 210.58750 103.73510  

2005 33.599 0.000 199.16790 103.42850 

2006 35.539 0.000 188.67630 103.38640 

2007 38.730 0.000 179.91490 103.13800 

2025 47.321 0.000 177.46400 103.40920 

2008 47.473 0.000 186.85420 103.25940 

2009 45.252 0.000 194.51390 103.37290 

2010 43.742 0.000 202.84520 103.38920 

2011 43.025 0.000 211.60820 103.40020 

2012 43.144 0.000 220.48650 103.42280 

2013 44.088 0.000 229.15080 103.45190 

2015 55.636 0.000 233.15090 103.16350 

2016 54.248 0.000 226.43180 103.19380 

2017 53.489 0.000 219.38920 103.28710 

2018 53.396 0.000 212.22410 103.24920  

2019 53.973 0.000 205.13310 103.24860 

2020 55.213 0.000 198.27290 103.52640 

2021 57.049 0.000 191.78030 103.49560 

2022 59.453 0.000 185.74720 103.53420 

/ 

-2 

                       S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

 = ČÍSLO BODU   ======= Y ========== X ================================= 

    10 0001 2003  539030.356 1178982.754 

    10 0001 2004  539027.213 1178987.868 

    10 0001 2005  539024.073 1178992.979 

    10 0001 2006  539020.928 1178998.091 

    10 0001 2007  539018.193 1179003.447 

    10 0001 2008  539026.625 1179008.629 

    10 0001 2009  539029.762 1179003.523 

    10 0001 2010  539032.905 1178998.409 

    10 0001 2011  539036.047 1178993.296 

    10 0001 2012  539039.188 1178988.188 

    10 0001 2013  539042.329 1178983.080 

    10 0001 2015  539054.279 1178983.436 

    10 0001 2016  539051.164 1178988.508 

    10 0001 2017  539048.023 1178993.617 

    10 0001 2018  539044.881 1178998.733 

    10 0001 2019  539041.739 1179003.841 

    10 0001 2020  539038.596 1179008.949 

    10 0001 2021  539035.455 1179014.059 

    10 0001 2022  539032.313 1179019.177 

 

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0006  539020.929  1178998.090       0.000       0.000 

       10 0001 0004  539027.212  1178987.868      11.999       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 2004  539027.213  1178987.868      12.000      -0.001   

       10 0001 2005  539024.073  1178992.979       6.000      -0.002   

       10 0001 2006  539020.928  1178998.091      -0.001       0.001   

  

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0008  539026.622  1179008.632       0.000       0.000 

       10 0001 0013  539042.331  1178983.075      29.999       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 2008  539026.625  1179008.629       0.004      -0.001   

       10 0001 2009  539029.762  1179003.523       5.997      -0.000   

       10 0001 2010  539032.905  1178998.409      11.999       0.000   

       10 0001 2011  539036.047  1178993.296      18.001       0.001   

       10 0001 2012  539039.188  1178988.188      23.997      -0.000   
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       10 0001 2013  539042.329  1178983.080      29.994      -0.001   

  

 == 52  Ortogon.vyt.prv. ==================================================== 

     ČÍSLO BODU        Y           X       STANIČENÍ    KOLMICE 

       10 0001 0022  539032.314  1179019.174       0.000       0.000 

       10 0001 0015  539054.281  1178983.437      41.949       0.000 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

       10 0001 2015  539054.279  1178983.436      41.948       0.002   

       10 0001 2016  539051.164  1178988.508      35.996       0.001   

       10 0001 2017  539048.023  1178993.617      29.999       0.001   

       10 0001 2018  539044.881  1178998.733      23.995      -0.002   

       10 0001 2019  539041.739  1179003.841      17.998      -0.000   

       10 0001 2020  539038.596  1179008.949      12.000       0.002   

       10 0001 2021  539035.455  1179014.059       6.002       0.003   

       10 0001 2022  539032.313  1179019.177      -0.003      -0.001   
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1 4001 0.000 *STN 

000945182040 0.000 0.000 0.0000 99.51480 **HUSTENOVICE 

097000001473 71.856 1.605 262.19500 99.49310 

-1  

3001 32.608 0.000 210.96380 101.48290 

3002 32.432 0.000 210.55960 101.48410 

3003 32.636 0.000 210.21390 101.48220 

3004 32.816 0.000 210.60750 101.48140 

3005 33.383 0.000 199.07890 101.48540 

3006 33.745 0.000 199.25300 101.48170 

3007 35.416 0.000 189.01260 101.47860  

3008 35.320 0.000 188.53810 101.48010 

3009 35.574 0.000 188.36200 101.47820 

3010 35.673 0.000 188.81620 101.47800 

3011 38.542 0.000 179.75290 101.47520 

3012 38.791 0.000 179.65170 101.47490 

3013 38.863 0.000 180.07450 101.47440 

3014 38.594 0.000 180.17640 101.47480 

3015 47.116 0.000 177.32810 101.40580 

3016 47.428 0.000 177.59920 101.40620 

3017 47.361 0.000 177.26230 101.40620 

3018 47.156 0.000 177.67090 101.40600 

3019 47.503 0.000 186.61770 101.40750 

3020 47.343 0.000 187.07820 101.40700 

3021 43.727 0.000 202.57310 101.45860 

3022 43.656 0.000 203.11500 101.45720 

3023 42.903 0.000 220.51300 101.46240 

3024 43.281 0.000 220.46510 101.46450 

3025 43.994 0.000 228.90340 101.46380 

3026 44.078 0.000 229.44630 101.44960 

3027 43.857 0.000 229.21610 101.45240 

3028 44.211 0.000 229.09450 101.45190 

3029 55.639 0.000 233.35840 101.34280 

3030 55.530 0.000 232.94830 101.34220 

3031 55.397 0.000 233.21140 101.34410 

3032 55.757 0.000 233.08800 101.34200 

3033 54.006 0.000 226.47480 101.35430 

3034 54.381 0.000 226.39250 101.35560 

3035 53.238 0.000 219.40470 101.36340 

3036 53.617 0.000 219.37120 101.36390 

3037 53.152 0.000 212.22150 101.36570 

3038 53.523 0.000 212.23510 101.36420 

3039 53.880 0.000 205.35610 101.36290 

3040 53.937 0.000 204.91120 101.36240 

3041 53.724 0.000 205.09890 101.36320 

3042 54.110 0.000 205.16550 101.36190 

3043 54.960 0.000 198.21790 101.36040 

3044 55.328 0.000 198.32740 101.35790 

3045 56.802 0.000 191.70760 101.35230 

3046 57.155 0.000 191.85760 101.35080 

3047 59.283 0.000 185.93290 101.34790  

3048 59.456 0.000 185.57490 101.34510 

3049 59.544 0.000 185.84290 101.34380 

3050 59.202 0.000 185.66190 101.34670 

/ 

-2 

                       S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

 = ČÍSLO BODU   ======= Y ========== X ================================= 

    10 0001 3001  539027.313 1178987.702 

    10 0001 3002  539027.051 1178987.769 

    10 0001 3003  539027.114 1178988.032 

    10 0001 3004  539027.378 1178987.972 

    10 0001 3005  539023.916 1178992.886 

    10 0001 3006  539024.235 1178993.080 

    10 0001 3007  539021.034 1178997.916 

    10 0001 3008  539020.763 1178997.988 

    10 0001 3009  539020.827 1178998.253 

    10 0001 3010  539021.092 1178998.189 
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    10 0001 3011  539018.037 1179003.357 

    10 0001 3012  539018.095 1179003.606 

    10 0001 3013  539018.357 1179003.554 

    10 0001 3014  539018.289 1179003.286 

    10 0001 3015  539020.296 1179011.784 

    10 0001 3016  539020.610 1179011.983 

    10 0001 3017  539020.354 1179012.027 

    10 0001 3018  539020.543 1179011.714 

    10 0001 3019  539026.521 1179008.793 

    10 0001 3020  539026.720 1179008.471 

    10 0001 3021  539032.806 1178998.571 

    10 0001 3022  539033.004 1178998.248 

    10 0001 3023  539039.026 1178988.088 

    10 0001 3024  539039.350 1178988.285 

    10 0001 3025  539042.235 1178983.229 

    10 0001 3026  539042.435 1178982.900 

    10 0001 3027  539042.175 1178982.980 

    10 0001 3028  539042.484 1178983.173 

    10 0001 3029  539054.383 1178983.276 

    10 0001 3030  539054.185 1178983.593 

    10 0001 3031  539054.116 1178983.337 

    10 0001 3032  539054.436 1178983.535 

    10 0001 3033  539051.003 1178988.407 

    10 0001 3034  539051.328 1178988.607 

    10 0001 3035  539047.859 1178993.516 

    10 0001 3036  539048.182 1178993.716 

    10 0001 3037  539044.725 1178998.631 

    10 0001 3038  539045.039 1178998.828 

    10 0001 3039  539041.837 1179003.676 

    10 0001 3040  539041.637 1179004.001 

    10 0001 3041  539041.575 1179003.739 

    10 0001 3042  539041.906 1179003.946 

    10 0001 3043  539038.437 1179008.851 

    10 0001 3044  539038.760 1179009.052 

    10 0001 3045  539035.294 1179013.961 

    10 0001 3046  539035.616 1179014.159 

    10 0001 3047  539032.408 1179019.011 

    10 0001 3048  539032.218 1179019.335 

    10 0001 3049  539032.477 1179019.276 

    10 0001 3050  539032.151 1179019.077 

 

 

 



Příloha č.6    Technická zpráva  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 Pavel Bílý : Geodetické práce při výstavbě výrobního objektu ve Starém Městě   

26. 4. 2011 

 

 

2011                                                                                                                                 1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Název akce Vytyčení stavby Administrativní a výrobní objekt firmy Mercut s.r.o.  

Údaje o měření Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv 

Třída přesnosti 3 

Měřítko 250 

Přístroje  Trimble R6 (3 mm + 2 ppm, 0,5 mgon) 

Pouţitý software Microstation Powedraft 7.51, GeusW 15.0 

Údaje o lokalitě Kraj Zlínský 

Katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště 

Obec Staré Město 

Část obce areál ZD Dolina 

Ulice (číslo)  

Údaje o dodavateli Název firmy Pavel  Bílý 

Adresa Nová 391,  687 03 Babice 

Telefon 571 117 197    

E-mail pavel@geometri.cz 

Úředně oprávněný 

zeměměřický inţenýr 

 

 

 

 

 

 

Ing.Petr Ohera 

 15.11.2010    278/2010 

Další údaje Pro připojení do S-JTSK byly pouţity body PPBP č.1473 a 1471. Vytyčovaní  

stavby se provádělo polární metodou z měřického bodu vytyčovací sítě č. 4001. 

Charakteristiky dosaţené směrodatné souřadnicové odchylky a vzdáleností 

přímek modulových os nepřekročily hodnoty mezních vytyčovacích odchylek 

pro betonovou montovanou stavby dle ČSN 73 0420-2  Přesnost vytyčování 

staveb.   

 Datum 

Podpis dodavatele Podpis objednatele 

  

mailto:pavel@geometri.cz
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