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SEZNAM SKRATEK 

eské zkratky 

ABH  asfaltový beton hrubý     

AKM asfaltový koberec mastixový     

DK dálkový kabel    

DOK dálkový optický kabel     

DSVS 
dokumentace o skute ném vyhotovení 
stavby 

   

GIS Geografický informa ní systém     

CH chodník    

KA kraj asfaltu    

OKH obalované kamenivo     

PD zem lské družstvo     

PK pozemní komunikace    

PS pata svahu    

SC stabilizace cementem     

ŠD št rkodr     

TK Slovenské Telekomunikace     

VN vysoké nap tí     

Z.Ú. za átek úseku    
Cizojazy né zkratky 

C/A kód Coarse / Acquisition code     

DN Diamètre Nominal     

ETRS European Terrestrial Reference System     

GNSS Global Navigation Satellite Systems     

GPS Global Positioning System     

HDPE high density polyethylene     

P kód Precision code     

PDOP Position Dilution of Precision    

ppm Parts per million     

RTK Real Time Kinematic     

SKPOS Slovenská priestorová observa ná služba    

STN Slovenská technická norma    

WGS World Geodetic System     
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ÚVOD 

 

Inženýrská geodézie je odvětví geodézie, které se soustředí na využití geodetických 

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

geodetické zajištění staveb. To zahrnuje účast geodetických odborníků od raného stádia 

projektové části, přes samotné vytyčení stavby, až po její dokumentaci skutečného provedení. 

Zvláštní místo v inženýrské geodézii má silniční stavitelství zabývající se budováním, 

rekonstrukcí a rekultivaci silnic. 

Komunikační trasy jsou vlivem času opotřebované, nevyhovují novým technickým 

normám a je nutné je rekonstruovat. Účelem rekonstrukce silnic je kvalitativně a kapacitně 

zlepšit jejich vlastnosti, s ohledem na plynulost a bezpečnost cestního provozu. Rekonstrukce 

bude mít pozitivní vliv na snížení nákladů na provoz vozidel, na snížení doby cesty a na 

snížení nehodovosti. 

Cílem diplomové prácí je geodetické měření při realizaci stavby a vyhotovení 

dokumentaci skutečné realizace stavby:  „I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia - I. Úsek“. 
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1. GEODETICKÉ PRÁCE V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ 

 

Geodetické práce jsou součástí realizace každého stavebního technického díla. 

Spolupráce geodeta, projektanta a stavebního inženýra začíná už před zahájením projekční 

činnosti, pokračuje ve výstavbě a nekončí ani po odevzdání stavebního díla [3]. Geodet se 

aktivně účastní ve všech fázích stavebního díla: 

o Předprojekční činnost  -  zhušťování  polohového a výškového bodové pole, vykoná 

se výběr mapových podkladů, uskuteční se nové účelové mapování v rozsahu potřeb 

stavebního díla. 

o  Projekční činnost (úvodní projekt) - zhotovení vytyčovací sítě, vytyčovacích výkresů 

objektů, předběžných výkresů výkupu pozemkou a zabraní polnohospodářské a lesní 

půdy, zákresy projektu v mapě, mapy jednotlivých objektů, příčné a podélné profily, 

výpočty kubatur, seznam bodů polohového a výškového bodového pole a vyznačení 

jejich polohy na mapě. 

o Úvodní projekt s konečnou platností řeší vztahy projektované stavby s okolím. 

Geodetické podklady pro úvodní projekt se připravují tak, aby bylo možné vypracovat 

více variant řešení investiční úlohy. 

o Projekční činnost (realizovaný projekt) - vytýčení projektu do terénu, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu vybudovaných objektů a zpracování geodetické 

části dokumentace „skutečného vyhotoveni stavby“. 

 

Při odevzdaní stavebných objektů jako jsou mosty, ocelové konstrukce a lanové dráhy 

do provozu se geodetickými a fyzikálními měřeními kontrolují velkosti posunů a přetvoření v 

průběhu zatěžkávací zkoušky[2].  

o Poprojekční činnost – periodické měření posunu a deformaci jako preventivní opatření 

před poškozením stavebního díla podle zadání v projektu. 
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Z geodetického hlediska rozdělujeme stavby na dvě skupiny: 

 

Stavby s prostorovou skladbou:  

 

a) stavby občanské vybavenosti 

b) bytové stavby 

c)  průmyslové stavby 

 

Liniové a plošné stavby: 

 

a) dopravní – pozemní komunikace, železnice, mosty, tunely, podzemní díla  

b) inženýrské sítě - podzemní kabelové vedení, vodovody, kanalizace, plynovody, tepelné 

rozvody, elektrické vedení 

c) vodohospodářské stavby - hydrotechnické, hydroenergetické, hydromeliorační 

d) speciální - továrenské komíny, vysílací věže 

 

V následující stati se budu soustředit na speciální část geodetické činnosti v dopravním 

stavitelství – geodetické práce v dopravním stavitelství. Jde o část inženýrské geodézie, která 

se zajímá především o pozemní liniové stavby pro automobilovou dopravu. 
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1.1GEODETICKÉ PRÁCE V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ 

 

Na úvod problematiky si povíme terminologii, rozdělení a uspořádání dopravní stavby a 

taky vlivy na životní prostředí. 

 

1.1.1 Základní pojmy 

 

Pozemní komunikace (PK) – komunikace určená pro pohyb dopravních prostředků, 

cyklistů a chodců, přístupná všem účastníkům silničního provozu 

Silniční komunikace – komunikace určená na provoz vozidel zejména v extravilánu, 

charakteristickým znakem je zpevněná vozovka s krajnicí 

Trasa komunikace – prostorová čára, určující směrový a výškový průběh komunikace 

Osa komunikace – svislý průmět trasy do vodorovné roviny, tvoří ji směrový polygon 

trasy 

Směrový polygon – lomená čára, určující základní směrové změny trasy pozemní 

komunikace 

Niveleta – rozvinutý nárys trasy v podélním profilu, určuje výškový průběh trasy 

Přímá PK – úsek trasy PK, na kterém nedochází ke změnám směru 

Mezipřímá PK – přímá mezi dvěma směrovými oblouky trasy 

Směrový oblouk – půdorysná křivka, kterou se dosahuje plynulá změna směru trasy PK  

Výškový oblouk – zaobleni nivelety PK v místě lomu podélního sklonu 

Podélný sklon – odklon nivelety PK od vodorovné roviny (+ stoupaní, - klesání). Udává 

se v %. 

Příčný sklon – odklon povrchové přímky koruny PK anebo její části v příčném řezu od 

vodorovné roviny 
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1.1.2 Klasifikace pozemních komunikací 

 

Místní komunikace – PK, která je součásti dopravního vybavení určitého sídelného 

útvaru anebo vytváří dopravné spojení v jeho zájmovém území 

 

Účelové komunikace – PK umožňující dopravní spojení uzavřených prostorů a 

osamělých objektů se síti PK anebo vytvářející dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorů 

 

Silnice – PK spojující okresy, kraje a státy. Řadíme je mezi nejrychlejší, nejkvalitnější a 

nejbezpečnější cesty.  

 

Pozemní komunikace se dále dělí: 

Podle dopravního významu: 

� dálnice 

� rychlostní komunikace 

� komunikace I., II. a III. třídy 

 

Podle charakteru provozu: 

� komunikace s neomezeným přístupem (C) 

� komunikace s omezeným přístupem 

   – rychlostní cesty (R) 

   – dálnice (D) 

   Zákaz dopravy vozidel s konstrukční rychlosti nižší než 50 km/h a nemotorovou 

dopravu. 

Podle způsobu oddělení dopravných směrů: 

� směrově rozdělené 

� směrově nerozdělené 
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1.1.3 Prostorové uspořádaní 

 

Při výstavbě, rekonstrukci nebo údržbě je důležité dodržet skladbu a uspořádání 

konstrukce komunikace z hlediska bezpečnosti, setrvání provozu a plynulosti provozu (obr. 

1). 

  

Obr. 1 Prostorová skladba komunikace (příčný řez) [2] 

 

1.1.4 Vliv na životní prostředí 

 

Vliv na životní prostředí bezprostředně spojené se stavbou posuzujeme podle krajino- 

ekologických kriterií: 

– ohroženost substrátu (aktivita svahových procesů) 

– ohroženost reliéfu (erozní procesy) 

– ohroženost produkčního potenciálu půd (záběr půdy) 

– ohroženost podzemních a povrchových vod 

– ohroženost vzácných a zranitelných biotopů 

– bariérový efekt dálnice z hlediska migrace zvěře 

– ohroženost citlivých (málo odolných) přírodních typů krajiny 

Představme si podrobněji stavbu, na jejíž realizaci jsem se podílel jako geodet 

zhotovitele a stala se hlavním pilířem moji práce. 
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1.2 STAVBA I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia - I. úsek 

 

Stavba: 

Název stavby     I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia - I. úsek 

Kraj      Banskobystrický 

Okres     Žiar nad Hronom 

Katastrální území    Lovčica, Janova Lehota 

Druh stavby     rekonstrukce (sanace) 

Investor: 

Název a adresa    Slovenská správa ciest, Miletičova 19,826 19 Bratislava 

Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 

974 23 Banská Bystrica 

Nadřízený orgán    Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

Projektant: 

Název a adresa Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35 

889 853 

 

Cesta I. třídy je spojnicí Banskobystrického a Trenčianského kraje na trase Žiar nad 

Hronom – Prievidza. V širších celostátních souvislostech vede cesta I/50 od hranice s Českou 

republikou přes Trenčín, Prievidzu, Zvolen, Rimavskú Sobotu, Rožňavu, Košice, Michalovce 

až na hranici s Ukrajinou. V sledovaném úseku je cesta I/50 zároveň cestou mezinárodního 

významu označenou E572. Cesta E572 spojuje mezinárodní trasy E 75 u Trenčína a E 77 u 

Zvolene. [9] 

Dne 3. 6. 2002 byla příkazem přednostu Okresního úřadu v Žiari nad Hronom 

č.2002/00153 vyhlášena na úseku cesty I/50 mimořádní situace. Jedná se o úsek cesty od km 

cca 199,53 (hranice kraje Banskobystrického a Trenčianskeho) po km cca 206,09 (styková 

křižovatka Lovčica – Trubín). 

Příkaz přednostu ukládá vykonat nevyhnutné opatření technického, organizačního a 

administrativního charakteru na odstranění havarijní situace. Stav je způsoben nevyhovujícím 
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šířkovým uspořádáním z hlediska vedení nákladní a kamionové dopravy, absencí zpevněné a 

nezpevněné krajnice, odlamováním okrajových častí vozovky a vytvářením podélních trhlin. 

Šířkové parametry nedovolují vhodně osadit bezpečnostní zařízení a svislé dopravné značeni. 

[9] 

Účelem rekonstrukce silnice I/50 je její rozšíření na kategorii C 11,5/70, čím se 

kvalitativně a kapacitně zlepší předmětný úsek cesty vzhledem k plynulosti a bezpečnosti 

cestního provozu. Rekonstrukce bude mít pozitivní vliv na snížení nákladů vozidel, na snížení 

doby přepravy a na snížení nehodovosti. 

Způsobem úpravy je realizace rekonstrukce úseku silnice I/50 a rozšíření na kategorii 

C11,5/70. Součásti stavby budou i sanační opatření, které zabezpečí přiměřený stupeň 

stability území a na přijatelnou míru minimalizuje předpoklady pro další šíření poruch 

vozovky. 

Rozsah požadované rekonstrukce silnice I/50 je 6,849 95 km, což představuje úsek od 

stykové křižovatky silnice I/50 s cestou III/05073 (Z.Ú. 300 m před křižovatkou) po hranici 

krajů BB – TN. 

Z rekonstrukce je vyjmut 230 m dlouhý úsek silnice I/50 v pracovním staničení 2,340 – 

2,570, který je už v současnosti zrekonstruován a rozšířen na požadovanou kategorii. Celý 

úsek cesty I/50, který se má rekonstruovat je rozdělen na tři stavební úseky: 

o I. úsek km 0,000 – 2,340 

o II. úsek km 2,570 – 5,100 

o III. úsek km 5,100 – 6,849 95 

 

Pracovní staničení je zavedeno pro potřeby definování projektu a následných stavebních 

prací. Každý z těchto úseků má vypracovanou samostatnou dokumentaci stavby. Záměrem 

zhotovitele stavby je vybudovat v roce 2007 II. úsek stavby, v roce 2008 I. a II. úsek stavby. V 

pořadí, jak se bude stavba realizovat, se bude postupně uvádět do provozu s návazností na již 

vybudovaný úsek silnice I/50 v šířkovém uspořádání C 11,5 od Žiaru nad Hronom severním 

směrem na Handlovú a Prievidzu. [9] 
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I. úsek silnice I/50 není v rámci rozsahu členěný na další úseky. Bude se budovat jako 

jedna souvislá stavba, přičemž se v rámci postupů výstavby bude postoupně budovat a 

odevzdávat správcům jednotlivých objektů. Samotná komunikace bude předávaná po úsecích 

do předčasného užívání s ohledem na postup výstavby. Postupy výstavby jsou přizpůsobené 

jednotlivým fázím, souvisejícím s vedením provozu. Z hlediska objektové skladby je stavba 

členěná následovně: 

 

011-00 Rekultivace opuštěného úseku silnice I/50 

021-00 Zpětná rekultivace dočasných záběrů – I. úsek 

031-00 Vegetační úpravy – I. úsek 

101-00 Silnice I/50 – I. úsek 

551-00 Přeložka vodovodu v km 0,770 – 1,100 

552-00 Přeložka vodovodu v km 1,420 – 1,680 

601-00 Přeložka vedení vysokého napětí (VN) v km 0,325-0,392 

651-00 Přeložka dálkového kabelu (DK) Slovenských Telekomunikaci (ST) v km 0,060-2,450 

652-00 Přeložka dálkového optického kabelu (DOK) ST v km 0,760 

801-00 Úprava povrchu existujících polních cest 

 

V předmětném území nebyly v průběhu projektových prací na připravovaném projektu 

identifikovány zájmy jiných investorů. Jediná připravovaná investice je rychlostní cesta R2. 

Trasa však do současnosti nebyla stabilizovaná. Je pravděpodobné, že realizovaná 

rekonstrukce předmětného úseku silnice I/50, bude mít vliv na rozhodování o umístnění 

rychlostní cesty R2. 

V rámci postupu výstavby je potřebné v počátečných fázích výstavby realizovat 

přeložky inženýrských sítí. V I. úseku silnice I/50 se bude jednat o přeložky vodovodů ve 

dvou lokalitách, přeložku VN a přeložky DK ST a DOK ST. Tyto objekty je možné a potřebné 

odevzdat hned po jejich realizaci správcům dotčených objektů. Nejrozsáhlejším objektem 

bude výstavba samotné komunikace. Odvodnění, propustky a opěrné zdi se musí budovat 

souběžně s výstavbou, tak jak to je navrhnuto v souvislosti s možným vedením provozu po 

polovičním profilu, resp. s využitím objízdných tras. Jednotlivé úseky komunikace budou mít 
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délku 800 m, 650 m, 400 m, 500 m a budou uvedeny do předčasného užívání vzhledem k 

nutnosti jejich okamžitého využívání. Jako objízdné trasy budou využívaný existujíce polní 

cesty, souběžné se silnicí I/50. Jsou vedeny ve třech úsecích, s napojením na silnici I/50 v km 

0,297, v km 0,785, v km 1,440 a v km 1,785, vždy vlevo. Povrch polních cest bude před 

převedením provozu upravený – opravené výtluky a položená nová obrusná vrstva. Po 

špatném odkloňení na silnici I/50 bude povrch cest upravený. Tyto práce jsou obsahem 

objektu 801-00. [9] 

 

1.2.1 Technické řešení stavby 

 

Navrhovaná stavba je situovaná v koridoru existující silnice I/50, v Žiarské kotlině, 

severozápadně od města Žiar nad Hronom. Trasa vede na pravém svahu údolí Lutilského 

potoku. Staveniště je umístěno přímo v trase existující silnice I/50, jedná se o rekonstrukci 

rozšířením, mírnou směrovou úpravou a sanací cestního tělesa. Z hlediska silniční sítě je 

současná cesta I/50 zároveň mezinárodní trasou E572. Na trasu cesty se napojuje systém 

místních komunikací, kterým je silnice III/05073 (odbočka Lovčica – Trubín), III/05072 

(odbočka Janova Lehota) a další komunikace (polní cesty). Silnice I/50 je křížena s několika 

inženýrskýma sítěmi: nadzemní vedení vysokého napětí VN, dálkový kabel a dálkový optický 

kabel Slovak Telekom a vodovody DN 150 mm a 2´´. Jejich ochranná pásma jsou 

následovná: 

o nadzemní vedení vysokého napětí VN vedení 10 m od krajního vodiče 

o dálkový kabel 1 m od osy krajního kabelu 

o vodovody do DN 500 mm 1,5 m od okraje potrubí 

o vodovody nad DN 500 mm 2,5 m od okraje potrubí 

 

Stavba je situovaná mimo existující zástavbu. Tím, že je vedená po existující trase, je 

její koridor v území zafixován a zástavba dotknutých obcí respektuje tento koridor a 

nezasahuje do něj. 

V souvislosti se zpracováním dokumentace pro stavební povolení, bylo zpracováno 

několik průzkumů: 
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Inženýrsko-geologický průzkum  

Výsledky průzkumu identifikovali dotčené území z hlediska geologického a 

hydrogeologického. 

 

Geologické poměry 

Stavba je situovaná v Žiarskej kotlině, která je poklesovou propadlinou mezi 

stratovulkanickými centry Vtáčnika, Kremnických a Štiavnických vrchů. Kotlina je tvořená 

vulkanosedimentární výplní, jejíž hrubé souvrství je tvořeno jílem, tufitickým jílem, tufitem, 

pískem, pískovcem a slepencem. [9] 

 

Hydrogeologické poměr 

Jsou podmíněny geologickou stavbou území, geomorfologickými, klimatickými a 

hydrologickými poměry území. Hydrogeologické poměry významně ovlivňuje náchylnost 

území na vznik svahových pohybů. Nepředpokládá se významná změna v kvalitě podzemní 

vody. 

Sanační opatření navrhnuté v trase samotné komunikace jsou zaměřeny na dokonalé 

odvodnění tělesa a na zachování jeho kompaktnosti při deformacích podloží. Z uvedených 

opatření se realizují příčné drény v podloží násypového tělesa, vyústěné do podélného drénu 

sledujícího těleso. Dále se vyztuží násyp geomříží po 0,5 m vrstvách sypaniny. [9] 

 

Dopravně – inženýrsky průzkum 

Dotknuté území je vyhodnoceno jako území s funkci ubytovaní a poskytovaní 

pracovních sil pro oblast Žiar nad Hronom. Je to území se silným potenciálem rozvojové 

rezervy pro okresní město Žiar nad Hronom. Hlavní dopravnou tepnu území tvoří silnice I/50. 

Dopravně-inženýrsky průzkum dokumentuje hodnoty intenzity dopravy na jednotlivých 

úsecích podle výsledků celostátního sčítání dopravy v roku 2000 a 2005. 
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Tab. 1  Intenzita dopravy - skut.voz. za den v profile [9] 

 

 

Na základě analýzy současného stavu území a současné dopravní situace je dopravní 

prognóza pro časové horizonty roků 2007, 2017, 2027: 

Tab. 2 Intenzita dopravy – prognózy [9] 

 

Dopravní prognóza byla základní informaci pro posouzení výkonnosti navrhovaného 

technického řešení. Z posouzení vyplynulo, že silnice I/50 vyhoví dopravným nárokům v 

kategorii C 11,5 ve všech hodnocených časových obdobích. [9] 

 

Mapové a geodetické podklady 

Pro technický návrh předkládané dokumentace pro stavební povolení byly použity mapové a 

geodetické podklady: 

o digitální rastrové mapy ZM 1:50 000 list 36-31 (Geodetický a kartografický ústav, 

Bratislava)   

o digitální rastrové mapy ZM 1:10 000 listy 36-31-02, 36-31-07, 36-31-08 (Geodetický 

a kartografický ústav, Bratislava)  

o podrobné geodetické zaměření koridoru rekonstruované silnice I/50. Součástí 

geodetického elaborátu bylo zjištění existujících inženýrských sítí a ověření polohy u 

příslušných správců. [Příloha 1] 
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Příprava na výstavbu 

Před začátkem výstavby – rekonstrukce je potřebné vypořádat trvalé a dočasné záběry 

pozemků. 

Navrhovanou rekonstrukci cesty I/50 bude potřebné realizovat za nepřerušeného 

provozu, což bude náročné na koordinaci stavebních prací a s tým souvisejícím usměrněním 

provozu. Navrhovaný 2 340 m dlouhý úsek se bude budovat až v 11 dopravných fázích, 

přičemž provoz bude vždy veden po polovině existující trasy. V prvních fázích, kdy se ve 

třech úsecích bude využívat souběžná objízdná trasa, budou jednotlivé dopravní směry vedené 

jednosměrně – po existující cestě a po objížďkách. V posledním úseku není k dispozici 

objízdná trasa – zde bude provoz veden střídavě po polovinách s použitím světelné 

signalizace. Navrhovaným fázím výstavby odpovídá návrh dočasného dopravného značení, 

schválený příslušným dopravným inspektorátem. 

 

Popis trasy 

Začátek předmětného úseku silnice I/50 je umístěn do místa, kde v současnosti končí 

šířková úprava cesty I/50 do kategorie C 11,5. Je to cca 5 km severovýchodně od Žiaru nad 

Hronom, před křižovatkou do obce Lovčica – Trubín (silnice III/05073). Pravý směrový 

oblouk, umístěn v této křižovatce je upravený oproti původnímu na R=500 m, což spolu s 

příčním sklonem vozovky umožní přejezd rychlostí 80 km/h. Toto je jediné místo celého 

úseku, kde se nová trasa výrazněji odklání od existující. V dalších částech trasa sleduje 

existující komunikaci. Po km cca 2,1 je navrhnuté její rozšíření nalevo, dále po km 2,340 

napravo. Směrové vedení je vedeno tak, aby splnilo podmínku návrhové rychlosti vn=70 

km/h, přičemž umožní bezpečný průjezd jízdnou rychlostí v=80 km/h. 

Konstrukce vozovky silnice I/50 je navrhnutá jako polotuhá vozovka s následovním 

složením: 

asfaltový koberec mastixový AKM  40 mm 

spojovací postřik emulzní    0,5 kg/m2 

asfaltový beton hrubý ABH I   60 mm 

spojovací postřik emulzní    0,5 kg/m2 

obalované kamenivo OKH II   100 mm 
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infiltrační postřik     1,0 kg/m2 

stabilizace cementem SC I    180 mm 

štěrkodrť ŠD      200 mm 

spolu       580 mm      [9] 

 

Navrhovaný stav respektuje existující dopravné systémy. To znamená, že zůstanou 

zachovány následujíce napojení: 

- km 0,297 napojení na silnici III/05073, směr Lovčica - Trubín 

- km 0,775 vpravo napojení na silnici III/00572, směr Janova Lehota 

- km 0,785 vlevo napojení na místní komunikaci, směr Lovčica – Trubín 

- km 1,032 vpravo hospodářsky sjezd 

- km 1,440 vlevo napojení místní komunikací a polních cest 

- km 1,635 vpravo hospodářsky sjezd 

- km 1,875 vlevo napojení na účelovou komunikaci do PD 

Navrhovaná rekonstrukce bude na konci a na začátku úseku napojená na existující 

silnici I/50. [Příloha 2] 

 

Úpravy ploch, sadové úpravy 

Rekonstrukci vzniknou nové svahy násypů a zářezů, které se zamulčují a opatří 

hydroosevem. Na závěr budou vegetačně upraveny. Druhová skladba bude orientovaná na 

domácí druhy dřevin, schopné snášet půdní a klimatické podmínky území. Vzhledem na délku 

svahů bude vysazená jen křovitá zeleň. 

 

Zemní práce 

Navrhované zemní práce mají vzhledem k délce úseku a umístění do koridoru původní 

trasy minimální rozsah. V nutných případech půjde o budování násypového tělesa, výkopové 

práce, odstranění humusové vrstvy terénu a zamulčování svahů tělesa, hloubení rýh pro 

propustky, inženýrské sítě a zpětné zásypy. 
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Rozvod elektrické energie 

V křižovatce s cestou III/05073 dojde k přeložce nadzemního vysokého napětí VN. 

Jedná se o objekt 601-00, jehož obsahem je zrušení dvou křížení silnice I/50 a nahrazení jen 

v jednom místě v km 0,392. Trasa vedení bude upravená a napojená na existující stav. 

Celková délka nové trasy nadzemního vedení bude 191 m. 

 

Potrubní sítě 

Rozšířením tělesa cesty I/50 bude dotčeno vodovodní potrubí DN 50 PD Lovčica – 

Trubín, dnes uložené pod svahem silničního tělesa. Tato kolize v km 0,770 – 1,100 se řeší v 

objektu 551-00. 

Objekt 552-00 řeší přeložku vodovodu Středoslovenské vodárenské společnosti a.s., Banská 

Bystrica. Vodovod DN 150 křižuje šikmo existující silnice I/50. Po rekonstrukci bude křížit 

rozšířenu silnice I/50 kolmo ve vrtané chráničce v km 1,455 a dále povede kolmo na sjezd na 

polní cestu, též v chráničce. Nová trasa vodovodu bude zřízená z HDPE 160/9,5, celkové 

délky 64 m. 

 

Záběr pozemků 

Přehledné uvedení rozsahu trvalých a dočasných záběrů předmětného úseku silnice I/50 

v rozdělení podle jednotlivých kultur: 

 

Tab. 3 Trvalý záběr [9] 

 

 

Tab. 4 Dočasný záběr [9] 
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2. ZAMĚŘENÍ PŮVODNÍHO TERÉNU 

 

Na základě požadavky projekční skupiny o dodání geodetických podkladů pro 

vyhotovení „Projekční dokumentace pro realizaci stavby“ bylo provedeno zaměření 

původního terénu podél uvedeného úseku silnice I/50. 

Samotnému měření předcházela kvalitní příprava. Na základě dodané vytyčovací sítě se 

tyto body v terénu vyhledali a ověřili (obr. 2). Jednalo se o nově vytvořené body sítě statickou 

metodou GNSS s dlouhou observační dobou. [Příloha 3] 

 Obr. 2 Bod č. 636 vytyčovací sítě  

 

Rekognoskace terénu 

V rámci ověřování sítě se rekognoskoval i terén a zjišťovali způsoby a metody měření. 

Jednalo se o měření pásu silnice I/50, svahů po obou stranách a přilehlého terénu v kolmé 

vzdálenosti od obrysu svahu cca. 70 m. Terén byl otevřený až na pár míst s hustou křovinatou 
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vegetaci. V úseku podél areálu PD Lovčica- Trubín se nenachází výsadba vysokých stromů, 

co nám vylučuje použití metody GNSS. V okolí cesty se taky nacházejí pomocné a polní 

komunikace, které se napojují nebo křižují silnice I/50. 

Také bylo potřeba brát v úvahu neustálý silniční provoz a přizpůsobit tomu počet lidí 

ve skupině, způsob a metody měření. 

  

2.1 Metody měření 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu části zemského povrchu 

za účelem vyhotovení mapy. Zobrazením vzniká zmenšený obraz území v rovině mapy. Volbu 

metod měření, jejich přesnost a způsob zobrazování výsledků uvádí Instrukce na tvorbu 

Základní mapy SR velkého měřítka NP-2703/1993 (Instrukce NP-2703/1993) a Metodický 

návod na podrobné měření výškopisu map velkých měřítek 984 230 MN-1/84. 

V mém případě jsem výškově zaměřil silniční těleso, příkopy, násypy a výkopy 

v charakteristických místech. Nadmořské výšky se zaokrouhlují na centimetry. 

 

Polohové zaměření podrobných bodů polární metodou 

Poloha bodů při této metodě je určovaná polárními souřadnicemi. Pod pojmem polární 

souřadnice rozumíme měřený vodorovný směr a vodorovné vzdálenosti. Princip měření 

spočívá ve zorientování stanoviska vůči nějakému známému bodu nebo více bodům.  V 

našem případě jsou to body vytyčovací sítě. Orientaci provádíme ve dvou polohách 

dalekohledu. Poté se zaměřují směry a vzdálenosti na podrobné body. Při dlouhých záměrách 

je potřebné délky opravit o korekce z nadmořské výšky a kartografické zkreslení. Postup 

výpočtu je snadný. Jako první se vypočte směrník σ z bodu stanoviska na bod orientace. Poté 

se spočítají jednotlivé směrníky σPi: 

σSi = σSO + αi - αSO [g]          (1) 

Souřadnice jednotlivých podrobných bodů se pak spočítají, ze vztahu: 

YSi = YO + si . sini σSi [m],          (2) 

XSi = XO + si . cosi σSi [m].          (3) 

[1] 
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Trigonometrické určování výšek 

V dnešní moderní době se zdokonaluje i měřická technika. Díky tomuto vývoji se stále 

více v praxi používá metoda trigonometrického určování výšek. Vliv refrakce a chyb ze 

zakřivení Země pro dosažení požadované přesnosti omezíme dodržením zásad při měření: 

- délky záměr vpřed a vzad přibližně stejně dlouhé (eliminace vlivu refrakce a 

zakřivení země) 

- délky záměr do 200 m (snížení vlivu refrakce) 

- výška odrazného systému s terčem by se neměla při přetáčení ze záměry vpřed na 

záměru vzad měnit, 

- pořad by měl začínat i končit na bodech s přibližně stejnou nadmořskou výškou 

Tato metoda se uplatňuje hlavně při určování výšek v členitém území, nebo jako 

kontrolní vůči hrubým chybám. Při dodržení doporučených zásad a použití přesných přístrojů 

a pomůcek můžeme trigonometrickým určováním výšek dosáhnout vysoké přesnosti a 

efektivity. 

Při záměrách kratších vzdáleností (250 – 300 m) nemusíme do výpočtu zahrnovat vliv 

refrakce a zakřivení země. Převýšení se pak vypočte podle (obr. 3) : 

 

∆VAB = ±h + i – t [m],          (4) 

kde 

± h = s . cotg(z) = s´. cos(z) [m],     (5) 

 

 

Obr. 3 Trigonometrické určení výšek [2] 

∆VAB  - výškový rozdíl bodů A, B [m], 

I  - výška klopné osy přístroje [m], 

t  - výška signálu na bodě B [m], 

h  - výška signálu nad klopnou osou přístroje [m], 

s  - vodorovná vzdálenost bodů A, B [m], 

s‘  - šikmá vzdálenost bodů A, B [m], 

z  - zenitová vzdálenost [°, g]. 
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Přesnost trigonometricky určovaného výškového rozdílu 

Přesnost měření zenitových uhlů ovlivňuje vliv refrakce. Podle [2] dodržením 

podmínky měření výškového úhlu na obou bodech (stanovisko, orientace), bude vliv refrakce 

na přesnost měření minimální a můžeme ji z měření vyloučit. Odchylka trigonometrického 

měření výšek se počítá podle vztahu: 

D = ±40.√L.10-3 [m],        (6) 

Kde: 

L - je délka trigonometrického pořadu [km] 

D - je odchylka trigonometrického měření výšek [m] 

 

Určení účelového bodového pole metodou GNSS  

GNSS je družicový navigační systém. Slouží na určení prostorových souřadnic bodů 

kdekoliv na zemském povrchu. Využívá se taky na navigaci pohybujících se objektů nezávisle 

od meteorologických podmínek. 

Polohu bodu určí průsečík kulových ploch, jejich poloměr je dán měřenými 

vzdálenostmi mezi určovaným bodem a družicí. Z geometrického hlediska, je nutné pro 

určení polohy určovaného bodu znát polohu minimálně tří družic. S praktického hlediska na 

určení polohy potřebujeme čtyři družice. Vzdálenost mezi určovaným bodem a družicí 

zjišťujeme s využitím přesných časových informací. V geodézii se při každém měření 

snažíme o dosáhnutí co největší přesnosti, proto se při metodě GNSS využívají co největšího 

možného počtu viditelných družic, které jsou vhodně rozloženy na sféře. 

 

Model určovaní polohy bodu 

Jsou známy dvě základní metody určovaní polohy bodů. První metodou je absolutní 

určení polohy bodů v geocentrickém souřadnicovém systému. Na výpočet se využívá výpočet 

pseudovzdaleností mezi družicí a přijímačem pomocí pseudonáhodných kódů. Přesnost určení 

polohy je zásadně ovlivněná skutečností, zda se využívá jen C/A kód, nebo i P-kód. 

Všeobecně se přesnost pohybuje mezi hodnotami 5 – 10 m. Opravením pseudovzdálenosti o 

diferenciální korekce se výsledné souřadnice určují s přesností na 1 – 5 m. Metoda určení 
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absolutní polohy se využívá při získávání informací pro GIS a při stanovení východiskových 

geocentrických souřadnic pro referenční body, potřebných pro relativní určení polohy pomocí 

GNSS. [5] 

Relativní určování polohy spočívá ve stanovení souřadnic nových bodů, vzhledem k 

poloze referenčního bodu, jehož souřadnice známe. Výsledkem měření a zpracování je určení 

směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v geocentrickém souřadnicovém systému. 

Výsledky měření pomocí relativních metod vedou k přesnostem v jednotkách mm. 

Jestli se při měření využívají současně frekvence L1 a L2, eliminuje se vliv ionosféry. V 

případě, že se měření uskuteční jen na jedné z frekvencí L1 anebo L2 je třeba volit vhodný 

postup eliminace vlivů ionosféry. 

 

Metody měření GNSS 

Výběr metody závisí na požadavcích projektu. Rozhodující je požadovaná přesnost, zda 

se využívají měření pseudonáhodných kódů, anebo fázové měření, jedna nebo obě frekvence 

a také parametry přijímačů GNSS. Záleží také na aktuálním rozložení družic, stavu ionosféry, 

použitého softwaru při zpracovaní atd. [5] 

Kódové měření vzdáleností 

Využívají se pseudonáhodné kódy vysílané družicemi a výsledkem jsou 

pseudovzdáleností, které jsou ovlivněny nesynchronností hodin přijímače se systémovým 

časem GPS. Příjem je možný i přes menší překážky a není zapotřebí spojitého sledování 

družic. Všeobecně je přesnost měření 1 – 5 m. [5] 

Fázové měření nosné vlny 

Touto metodou se měří rozdíly vzdáleností sledované družice. Měření se uskutečňuje s 

milimetrovou přesností. Je zapotřebí spojitý příjem signálu. 

 Statické metody určovaní polohy 

Statické relativné fázové měření je základní a nejčastěji používanou metodou v 

geodézii. Jedinou podmínkou jeho realizace je nezastíněný přístup signálů družíc na 

měřených bodech. Přesnost určení základnice je v milimetrech a závisí od faktorů, jakými 

jsou délka základnice, počet simultánně měřených družíc a geometrická konfigurace družíc. 
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Nevyhnutelným požadavkem statických měření je simultánně měření na nejméně 4 družice a 

podle možnosti spojitý nepřerušovaný příjem signálu na obou měřených bodech. Délka 

observace je víc než 20 minut a závisí na délce základnice, počtu frekvencí, počtu družíc a 

očekávané přesnosti. Východiskové hodnoty pro délku měření můžeme získat podle vztahu 

L1:   30 min + 3 min/km 

L1+L2:  20 min + 2 min/km 

 

Obvyklými parametry pro statické měření je výškový filtr 15°  a interval záznamu 

měření 15 s. Pozorování družíc nižších jako 15° se experimentálně využívá pro dokonalejší 

modelování troposféry a při úsilí o spolehlivější určeni elipsoidických výšek. Při 

zpracovávání se potom měřením přisuzuje váha v závislosti na zenitové vzdálenosti z tak, že 

směrem k horizontu se váha měření snižuje. Záznam měření 15 s je optimální pro měření v 

lokálních sítích. Pro permanentní stanice GNSS a pro regionální sítě se používá záznam v 30 s 

intervalech. Hustější záznam pro statické měření nepřináší žádni výhody.[5] 

 Kinematické metody určovaní polohy 

Fázové měření vyžaduje simultánní měření na statické referenční stanici, tím se zvyšuje 

přesnost měření. Přijímač je v pohybu, zastaví se jen na několik sekund až minut, co je doba 

postačující pro určení souřadnic určovaného bodu. 

Kinematická metoda v reálném čase - RTK 

 Přístrojové vybaveni tvoří jeden referenční, nepohybující se přijímač a druhý 

pohybující se přijímač. Oba přijímače uskutečňují simultánní fázové měření. Podstatné je, že 

mezi přijímači je trvalé rádiové spojení prostřednictvím modemu, telefonu. Vzhledem na 

množství údajů určených na přenos musí mít modem vysokou přenosovou rychlost. Princip 

RTK spočívá v okamžitém přenosu měřených údajů referenčního přijímače rádiovým 

spojením do pohybujícího se přijímače. Tento má v sobě zabudovaný software na zpracování 

fázových měření, takže hned po inicializaci se z měření přijatých z referenčního přijímače a z 

vlastních měření můžou tvořit diference a uskutečnit celková zpracování relativného určování 

polohy s využitím vysílaných efemerid. Pro tuhle metodu měření byla v Slovenské republice 

vytvořena síť referenčních přijímačů SKPOS. 
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Měření RTK lze uskutečnit dvěma metodami: 

o Statické měření v reálném čase: Nejlepší výsledky se dosáhnou, když měření na bodě 

trvá několik minut. Výsledné souřadnice jsou průměrem měření z intervalu, kdy byl 

přijímač na určovaném bodě. Polohová přesnost se udává podle vztahu: 

5mm + 2ppm.b,  

kde b je vzdálenost mezi referenčním a pohybujícím se přijímačem. 

o Kinematické měření v reálném čase: Pohybující se přijímač plynulé mění svoji 

polohu, registrují se okamžité souřadnice. Záznam souřadnic může být v intervalu 0,1 

s až několik desítek sekund. Polohová přesnost se udává podle vztahu: 

10 mm + 2 ppm.b. 

Softwary pro metodu RTK poskytují mimo možnosti práce v geocentrickém systému 

(souřadnice X, Y, Z anebo B, L, H na elipsoidu WGS 84), také práci v rovinném systému s 

tím, že mají možnost volby kartografického zobrazeni. K tomu mají zabudovanou 

možnost určeni transformačních parametrů na základě měření identických bodů. Součásti 

výsledku měření, který se indikuje na displeji pohybujícího se přijímače, jsou mimo 

rovinných souřadnic ve zvoleném souřadnicovém systému také výšky (elipsoidické, anebo v 

případě znalosti průběhu geoidu také nadmořské). 

Pro určení správných souřadnic metou RTK je důležitá inicializace. Inicializace je 

proces, při kterém RTK rover s určenou polohou s tzv. přesností navigační (několik metrů) se 

po zahájení přijímání oprav snaží upřesnit tuto polohu na centimetrovou úroveň. Během 

inicializace se RTK rover snaží vypočítat parametr, který se nazývá ambiguita. Ambiguity 

jsou definovány jako celočíselný počet vlnových délek nosné frekvence nepřerušeného 

družicového signálu mezi jednoduchou družicí a přijímačem GNSS. 

Správné určení hodnoty ambiguit je velmi důležité pro spolehlivé určování polohy RTK 

Roveru vůči referenční stanici s centimetrovou přesností. Firma Leica Geosystems udává tuto 

spolehlivost jako více než 99.99% do vzdálenosti až 50km od referenční stanice, což je deset 

násobně vyšší hodnota, než v současnosti deklarují jiní výrobci RTK přijímačů. Při 

nesprávném vyřešení ambiguit může přístroj signalizovat centimetrovou přesnost, ale 

skutečná přesnost může být několik decimetrů až metrů. 
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Inicializace je tedy velmi důležitý a zároveň i velmi citlivý proces. Rychlost dosažení 

inicializace a spolehlivost vyřešení ambiguit závisí na několika faktorech: 

 

Faktory ovlivňující inicializaci:  

• Počet a konfigurací družíc (PDOP), které přijímá RTK rover 

1 • Vzdálenost RTK roveru od referenční stanice 

2 • Zpoždění příjmu korekcí na RTK roveru 

3 • Kvalita přijímaných družicových signálů 

4 • Překážky ovlivňující příjem družicových signálů (budovy, stromy apod.) 

5 • Okolní objekty způsobující efekt multipath (blízké budovy, vodné plochy apod.)  

6 • Různé zdroje interferencí v okolí RTK roveru 

 

GNSS přijímače Leica během inicializace signalizují úspěšné vyřešení ambiguit fajfkami nad 

ikonou polohy /a/, počet viditelných družic /b/, počet družic, ze kterých se přijímá signál /c/  

(obr. 4). 

 
Obr. 4 Panel ikon ovladače RX1210 

 

Pokud se přijímači podaří dvakrát po sobě vyřešit ambiguity se stejným výsledkem, 

přijímač začne používat tuto hodnotu a bude určovat svou polohu s centimetrovou přesností. 
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Nadále však na pozadí v pravidelných intervalech cca 10 sekund opakovaně řeší ambiguity, 

jejichž vyřešení opět signalizuje fajkou nad ikonou polohy. Tento koncept zajišťuje přijímači 

Leica mimořádně vysokou spolehlivost a přesnost výsledků. Je třeba říci, že Leica používala 

tento koncept už od systému GPS500, kde však řešení ambiguit nebyly signalizovány 

háčkem, jak je to při GPS1200. 

 

Zásady pro rychlou inicializaci  

1 • Vždy se snažte inicializovat na otevřeném prostranství, co nejdál od okolních 

překážek (budovy, stromů apod.), abyste přijímali nerušené signály z co největšího 

počtu družic - teoretické minimum pro zinicializování je 5 družic. 

2 • V případě, že je třeba zaměřit body v blízkosti nějaké překážky, odstupte si od ní na 

dostatečně otevřený prostor a inicializujte tam. 

3 • I když RTK rover umožňuje inicializovat za pohybu, v oblasti s překážkami se snažte 

během inicializace s přístrojem zbytečně nehýbat. 

4 • Po inicializování se v prostoru s překážkami pohybujte pomalu a sledujte průběžně 

počet přijímaných družic (klesání jejich počtu). V případě potřeby ještě více zpomalte 

nebo zastavte, abyste neztratili inicializaci a znovu zachytili ztracené družicové 

signály. 

5 • RTK rover obvykle neztratí inicializaci, pokud nepřetržitě přijímá signál nejméně z 5 

družic. 

6 • V případě, že během přibližování k místu s okolními překážkami, kde chcete měřit, 

ztratíte inicializaci, odstupte si opět na místo s dostatečným otevřeným výhledem na 

družice. 

7 • Nesnažte se čekat na zinicializování na místě, kde jsou kolem Vás překážky, i když 

přístroj signalizuje že přijímá signály z více než 5 družic. Tyto signály mohou být 

příliš zdeformované nebo přerušované na to, aby se s jejich pomocí mohl RTK rover 

spolehlivě zinicializovat. 

Inicializace na místě s dobrými podmínkami by neměla trvat více než 10 sekund. 
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Slovenská síť referenčních stanic pro určování polohy SKPOS 

SKPOS představuje národní infrastrukturu pro využívání globálních navigačních 

systémů, prostřednictvím permanentní služby na využívání GNSS signálů. Je přímím 

nástrojem identifikace objektů a jevů v geoprostoru za využití přímé observace.  SKPOS je 

státní prostorová síť budovaná jako strukturovaná geodetická síť nové generace, ve které se 

plně využívá technologie globální navigační satelitní systém pro určení prostorové polohy 

geodetických bodů v souřadnicovém systému ETRS89. Svými službami pokrývá celé území 

Slovenské republiky. Činnost služeb neustále kontroluje softwarové vybavení geodetického a 

kartografického ústavu v Bratislavě. 

 

2.2 MĚŘENÍ PŮVODNÍHO TERÉNU 

 

Pro měření původního terénu sem použil hlavně metodu RTK s využitím sítě SKPOS. 

V místech s hustým porostem nebo blízko výstavby, byla použitá polární metoda 

s trigonometrickým určením výšek. Na měření původního terénu byly přístrojově nasazeny 

Leica GPS 1200 System a Leica TPS 1202 (obr. 18, 19). 

Z dodané projektové dokumentaci [10] bylo zřejmé, že rekonstruovaná cesta půjde 

v koridoru původní trasy. Proto nebylo nutné mapovat širší území. Postačující šířka profilu 

byla 100 - 200 m. V profilu se měřily charakteristické body tělesa komunikace, terénu, 

původní inženýrské sítě, pomocné a polní komunikace do zájmové vzdálenosti, prvky výších 

porostů, civilní stavby.  Profil se měřil přibližně každých 25 m. Na určení vzdálenosti mezi 

jednotlivými body posloužil měřický krok. Důležité bylo zachytit linii středového dělícího 

pruhu, krajních vodících pruhů, obrubníků, chodníků, krajnice, horní a spodní hrany násypu 

nebo zářezu a odvodňovacích příkopů (Obr. 6). Práci nám stěžoval neustálý provoz a 

neudržovaná vegetace kolem silnice. Měření bylo prováděno v období: 3.2008 – 4.2008. 

Sběr dat byl automaticky registrován. Souřadnice bodů se ukládaly do paměťové karty 

přístrojů. Každý z uložených bodů měl svůj kód. Kódy nám ulehčily jak práci v terénu, kdy se 

do měřického náčrtu značily jenom specifická situace, tak i v kanceláři při zpracování dat.  
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Měření probíhalo ve čtyřech fázích: 

a) Inicializace nebo zhorizontování a zcentrování přístroje 

b) Kontrola měřením na známý bod 

c) Měření podrobných bodů terénu 

d) Kontrola měřením na známý bod 

Inicializace proběhla automaticky po zapnutí a nastavení přístroje. V přístroji se 

nastavila měřická zakázka, soubor s kódy a nejbližší lokální síť SKPOS-u (obr. 5) 

 

 

Obr. 5 Nastavení měření na roveru 

U totální stanice se udělalo volné stanovisko ze dvou nebo více známých bodů. 

Kontrolní měření bylo stejné u obou přístrojů. Souřadnice zaměřeného bodu se 

porovnaly se souřadnicemi v místopisech. Jestli byla přesnost vyhovující, přešlo se na 

samotné měření polohopisu a výškopisu. 

Body původních inženýrských sítí se převzali z dokumentací o skutečném vyhotovení 

stavby (DSVS) od správců sítí. 

Kancelářské práce spočívala ve zpracování dat. Z měřické zakázky se exportovaly 

souřadnice bodů do textového souboru ve tvaru Y, X, Z, kód použitím speciální masky. 

Zároveň se do archivu uložil soubor s plným obsahem dat. (obr. 6) 
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Obr. 6 Textový soubor s daty o měření 

Skladba dat:  

- 1. Sloupec: číslo bodu 

- 2. Sloupec: vodorovný úhel [grad] 

- 3. Sloupec: zenitový úhel [grad] 

- 4. Sloupec: šikmá délka [m] 

- 5. Sloupec: vodorovná délka [m] 

- 6. Sloupec: převýšení [m] 

- 7. Výška stroje [m] 

- 8. Výška cíle [m] 

- 9. Y-nová souřadnice v JTSK [m] 

- 10. X-ová souřadnice v JTSK [m]  

- 11. Z-ová souřadnice v JTSK [m] 

- 12. Typ odrazného hranolu 

- 13. Korekce [cm] 

- 14. Datum 

- 15. Kód 

 

Textový soubor se souřadnicemi byl načítán do grafiky. Na grafické zpracování byl 

použit program MicroStation/J s nadstavbou GEO. 
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3. VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V rámci postupu výstavby bylo potřebné v počátečných fázích realizovat přeložky 

inženýrských sítí. V I. úseku cesty I/50 se jednalo o přeložky vodovodů ve dvou lokalitách, 

přeložku nadzemního vedení VN a přeložky DK ST a DOK ST. 

Konkrétně se jedná o objekty: 

 

o 551-00 Přeložka vodovodu v km 0,770 – 1,100 

o 552-00 Přeložka vodovodu v km 1,420 – 1,680 

o 601-00 Přeložka nadzemního vedení VN v km 0,325-0,392 

o 651-00 Přeložka DK ST v km 0,060-2,450 

o 652-00 Přeložka DOK ST v km 0,760 

 

3.1 VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 

Přeložky se vytyčovaly postoupně podle pokynů správců sítě. Práce se vykonávaly od 

10. 04. 2008 po 13. 11. 2008. Komunikace se správcem byla dojednána přes dodavatele. 

Vytyčování se uskutečnilo na základě vytyčovacího výkresu daného objektu (obr. 7). 

 

Obr. 7 Vytyčovací výkres objektu 551-00 [10] 
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  Vytyčovaly se všechny lomové body. Na žádost správce se tyto body zhustily o body 

mezilehlé nebo se odsazené. Přednostně se použila metoda trigonometrického určení výšek, 

polární metoda anebo kinematická metoda GPS s vyžitím funkce „referenční přímky“ 

(reference line). Referenční přímka je definovaná dvěma body, na které můžeme 

ortogonálním způsobem vytyčovat další body. 

Na základě vytýčených bodů se realizoval výkop a následně přeložka vodovodu, kabelu i 

nadzemního vedení. 

 
3.2 MĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 

551-00 

Propojení se realizovalo výřezem potrubí a vsazení tvarovek T-kus, resp. přímým 

napojením na D 63. V km 0,369 se osadil uzávěr. Přechod na původní potrubí bylo 

realizováno pomocí spojovací techniky WIDE RANGE. 

Zahloubení nivelety dna: 1,40 - 1,8 m, při napojení až 2,50 m pod povrchem terénu. 

Sklon nivelety dna je 2,43-121 ‰. [10] 

Vodovodní potrubí se ukládá v otevřené stavební rýze na pískové lože tloušťky 100 mm, 

v případě vhodných zemin lůžko z přehozené zeminy, o min. sklonu 4,0 ‰. Na konci 

proložky se osadil uzávěr se zemní soupravou a listinovým poklopem. Křížení s místní cestou 

do Lovčice v km 0,355 až výjezdem ze silnice I/50 v km 0,074 je řešeno prokopem a 

uložením potrubí do chráničky z HDPE Φ 110 / 6,6 mm o délce 17,00 m, resp. 8,0 m. Čela 

chrániček musí být vodotěsně ukončeno. Na spodním konci chráničky bude zřízený pískový 

obsyp.  

Po ukončení realizaci přeložky sítě, se nový stav zaměřil. Na měření se využila polární 

metoda s trigonometrickým určením výšek přístrojem Leica TC 1202 z volného stanoviska. 

Stanovisko bylo horizontováno a zcentrováno z bodů vytyčovací sítě 634, 635 a 636. Potrubí 

bylo měřeno ve všech lomových bodech z vrchu. Body se zakreslily do měřičského náčrtu. 

Výšky bodu se při zpracování na základě poznámek a měřičského náčrtu snížily o tloušťku 

potrubí, aby charakterizovaly dno potrubí. 
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Po uložení a zaměření se potrubí obsypalo pískem, resp. přehozenou zeminou z výkopu 

na výšku 300 mm nad vrch potrubí. Zbytek výkopu se dosypal po úroveň terénu zeminou. 

 

552-00 

Přeložka navrhovaného objektu se zrealizovala cca v km 1,420-1,455 staničení 

rekonstrukce silnice tj. v místě odbočení do zemědělského objektu. Propojení se realizovalo 

výřezem potrubí a vsazením kolena K 90 DN 150. Na obou koncích přeložky se osadily 

uzávěry. Přechod na původní potrubí byl pomocí spojovací techniky WIDE RANGE. 

Přeložka vodovodu v km 0,045 křižuje dálkově kabely a komunikaci v km 1,455 

(obr.8).

 

Obr. 8 Příčny řez v km 1.455 [10] 

 

Zahloubení nivelety dna: 1,40 - 2,8 m pod povrchem terénu. Sklon nivelety dna je 14,53 

‰. Vodovodní potrubí se ukládalo v otevřené stavební rýze na pískové lože tl. 100 mm, o 

min. sklonu 4,0 ‰. [10] 

Zaměření se uskutečňuje po uložení a napojení potrubí. Na měření se využila polární 

metoda s trigonometrickým určením výšek přístrojem Leica TC 1202 z volného stanoviska. 

Stanovisko bylo horizontováno a zcentrováno z bodů vytyčovací sítě 634, 635 a 636. Potrubí 

bylo měřeno ve všech lomových bodech a v místech, kde potrubí vcházelo do chráničky. 
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Body se zakreslily do měřičského náčrtu. Výšky bodu se při zpracování na základě poznámek 

a měřičského náčrtu snížily o tloušťku potrubí, aby charakterizovaly dno potrubí. 

Po uložení a zaměření se potrubí obsype pískem, resp. přehozenou zeminou z výkopu 

na výšku 300 mm nad vrch potrubí a dosype po úroveň terénu zeminou z výkopu. 

601-00 

Lomový bod stávajícího nadzemního vedení VN-22 kV l.č.312, 3 x AlFe 42 / 7, které 

dvakrát křižovalo plánovanou komunikaci v km 0,325 a 0,392, byl umístěn v trase plánované 

komunikace. Přeložka vedení byla realizována pouze s jedním křížení hlavní komunikace. 

Součástí přeložky vedení je i přeložka úsekového odpojovače na odbočce do obce Lovčica. 

Výška vedení nad komunikací je min 7m. [10] 

Na základě vytýčených základů se realizovala výstavba stožár. Ty se následně zaměřily 

kinematickou metodou RTK přístrojem Leica GPS System 1200. Při inicializaci se systém 

připojil k síti SKOS. Obrysové body základů se zakreslily do měřičského náčrtu. 

 

651-00 

Podél severovýchodní strany silnice I/50 je umístěna trasa dálkového kabelu (DK), 

který by se po rekonstrukci komunikace nacházel pod tělesem komunikace, což je v rozporu s 

STN 73 6005 a STN 33 4050. [10] 

Trasa nového místního kabelu se vybudovala v souvislém úseku od km 0,060 po km 

2.450 staničení navrhované silniční komunikace I/50 podél její pravé strany ve smyslu 

staničení. Navrhovaný místní kabel bude oboustranně ukončený v novém síťovém rozvaděči. 

Výstavba nového místního kabelu bude pokračovat od km 2,450 v II. úseku ve stavebním 

objektu 653-00. 

Navrhované telekomunikační vedení bude v terénu mimo chrániček uloženo v kabelové 

rýze 50 × 100 cm, na pískovém loži tloušťky 10 cm chráněny výstražnou fólií oranžové barvy. 

Při křižování silnic III/05072 v km 0,775 a polní cesty v km 1,035 se vybudují 

chráničky ze dvou korugovaných trubek typu FXKVR DN110 v kabelové rýze 50 × 100 cm, 

přičemž trubky budou kryty výstražnou fólií oranžové barvy a zasypány zhutněným 

štěrkopískem kvůli zabránění sedání zásypu. Při křižování nové odbočující komunikace v km 

1,635 a odvodňovacího kanálu v km 1,665 bude vybudována chránička ze dvou 
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korugovaných trubek typu FXKVR DN110 v kabelové rýze 50 × 100 cm, přičemž trubky 

budou kryty výstražnou fólií oranžové barvy (obr. 9). 

 

 Obr. 9 Řez kabelovou chráničkou [10] 

V případě tohoto objektu bylo nutné časté měření, jelikož se jednalo o dlouhý úsek 

pokládky. Vytyčování proběhlo taky v etapách. Vytýčený úsek se vykopal, vykonala se 

pokládka a úsek se zaměřil. Objektem měření byly kabely, chráničky, spojky, koncovky a 

vrchní hrana terénu kuli hloubce výkopu. 

Měřilo se polární metodou s trigonometrickým určením výšek přístrojem Leica TC 

1202 z volného stanoviska. Stanovisko bylo horizontováno a zcentrováno z bodů vytyčovací 

sítě 631, 632, 633,634, 635, 636 637 [Příloha 3]. Některé úseky byly měřeny kinematickou 

metodou RTK přístrojem Leica GPS System 1200 a připojeny k síti SKPOS. 

Kabel jsem měřil v lomových bodech, v přímém úseku mezilehlé body každých 10-15 

m, v místech přechodu kabelu do chráničky, spojky nebo koncovky. Bylo nutné taky zachytit 

hloubku rýhy a to měřením kabelu, spodní hrany a horní hrany výkopu v profilu. Někdy se 

hloubka zaměřila pásmem, zapsala a zakreslila do měřičského náčrtu. 

   652-00 

Trasa PDOK křižuje navrhovanou komunikaci, přičemž její lomový bod by se po 

rozšíření komunikace ocitl pod ní. Vzhledem, na fakt, že trasa PDOK musí projíždět 

komunikaci v přímé chráničce, je třeba vybudovat pro navrhovanou komunikací novou 

chráničku a trasu PDOK přeložit do ní. 
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Telekomunikační vedení pokládané do nové trasy bude v terénu mimo chráničky 

uloženo v kabelové rýze 50 × 100 cm, přičemž bude vedení uloženy na pískové lůžku 

tloušťky 10 cm chráněno výstražnou fólií oranžové barvy. Kabelová rýha se po přeložení 

zasype vykopanou zeminou. V místě křížení navrhované komunikace bude vybudováno 

chránička protlačením trubky PE DN150 (obr. 10). 
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Obr. 10 Protlačení a uložení do chráničky v km 0,760 [10]  

Měřilo se polární metodou s trigonometrickým určením výšek přístrojem Leica TC 

1202 z volného stanoviska. Stanovisko bylo horizontováno a zcentrováno z bodů vytyčovací 

sítě 634, 635 a 636 [Příloha 3]. Zaměření proběhlo jako u objektu 651. 

801-00 

Sanace I. úseku silnice I/50 od km 0,000 - 2,340 spolu s úrovňovou křižovatkou do 

přilehlé obce Lovčica - Trubín, tvoří začátek plánované rekonstrukce existující silnice I/50. V 

současnosti má silnice I/50 v zájmovém úseku šířku cca 6-7 m, přičemž toto uspořádání 

zjevně nevyhovuje dopravnímu zatížení komunikace, jakož i skladbě dopravního proudu. 



Miroslav Gocník: Geodetické zaměření a zpracování dokumentace při realizaci stavby „I/50 

Lovčica – hranice kraje, sanace I. Úsek.“ 

2009/2010 34

Silnice I/50 je cestou mezinárodního významu, ve značné míře využívána nákladní 

kamionovou dopravou. 

Vzhledem k postupu výstavby a vysoké intenzitě dopravy na dané komunikaci, jakož i z 

důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu budou využity přilehlé polní 

cesty vedoucí souběžně se stávající trasou C I/50. Plánované využití uvedených v polních cest 

vyžaduje jejich úpravu, jako před spuštěním objížďkové trasy, tak i po ukončení stavebních 

prací. V rámci objektu 801-00 upravujeme povrch stávajících polních cest ve třech úsecích 

takto: 

Trasa „A“ 

Jedná se o úpravu povrchu polní cesty v úseku od připojení polní cesty v km 0,300 

sanované silnice I/50. 101-00 po křižovatku v km 0,775 v době před spuštěním objízdné trasy. 

Na předmětné komunikaci navrhujeme vyspravení stávajících výtluků přibližně na 30% 

vozovkové plochy s následným položením obrusné vrstvy střednězrnného asfaltového betonu 

ABS II v tloušťce 40 mm na ploše cca 2103 m2. 

Trasa „B“ 

Jedná se o úpravu povrchu polní cesty v úseku od připojení polní cesty v km 0,775 

sanované silnice I/50. 101-00 po křižovatku v km 1,425 v době před spuštěním objízdné trasy. 

Na předmětné komunikaci navrhujeme vyspravení stávajících výtluků na cca 50% vozovkové 

plochy s následným položením obrusné vrstvy střednězrnného asfaltového betonu ABS II v 

tloušťce 40 mm na ploše cca 2768 m2. 

Trasa „C“ 

Jedná se o úpravu povrchu polní cesty v úseku od připojení polní cesty v km 1,425 

sanované silnice I/50. 101-00 po křižovatku v km 1,875 v době před spuštěním objízdné trasy. 

Na předmětné komunikaci navrhujeme vyspravení stávajících výtluků přibližně na 30% 

vozovkové plochy s následným položením obrusné vrstvy střednězrnného asfaltového betonu 

ABS II v tloušťce 40 mm na ploše cca 1796 m2. [10] 

[Příloha 4 Situace 801-00] 

Měřil se obrys nové asfaltové plochy. Vypočtenu plochu bylo nutné přiložit k fakturaci. 

Měřilo se kinematickou metodou RTK přístrojem Leica GPS System 1200. Při inicializaci se 

systém připojil k síti SKPOS. 
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Měření a vytyčování jsem se aktivně účastnil. Geodetické práce probíhali v jedno, dvoj 

nebo tří členné skupině. Jedno a dvoj členné skupiny měřily hlavně s použitím přístroje Leica 

GPS System 1200 (obr. 17), dvoj a troj členná skupina s použitím přístroje Leica TC 1202 

(obr. 16). Ve skupině se funkce dělily na: 

o měřiče – obsluha přístroje 

o zapisovače – kreslení měřičského náčrtu a zapisovaní údajů 

o figuranta – zachycení terénu umístněním signálu na charakteristický bod 

Ve skupině jsem pracoval s obměnou na všech postech. 
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4. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘI REALIZACI STAVBY 

 

Sanace I. úseku silnice I/50 od km 0,000 - 2,340 spolu s úrovňovou křižovatkou do 

přilehlé obce Lovčica - Trubín se samostatným odbočovacím pruhem doleva, tvořila začátek 

plánované rekonstrukce existující silnice I/50. V té době měla silnice I/50 v zájmovém úseku 

šířku cca 6-7 m, přičemž toto uspořádání nevyhovovalo dopravnímu zatížení komunikace, 

jakož i skladbě dopravního proudu. Silnice I/50 je cestou mezinárodního významu, ve značné 

míře využívána nákladní kamionovou dopravou. V návrhu sanaci dotčeného úseku se 

rozšiřuje komunikaci na kategorii C 11,5 / 80, což má za následek podstatné zvýšení zatížení 

komunikace na podloží a okolní terén, z čehož vyplývají zvýšené nároky na zajištění stability 

silničního tělesa, jakož i okolního terénu. 

4.1 PŘEVZETÍ PROJEKTU A PŘÍPRAVA NA VYTÝČENÍ 

 

 Projekt k výstavbě I/50 Lovčica – hranica kraja, 1. úsek obj. 101-00 Cesta I/50 byl 

odevzdán geodetovi výstavby v březnu roku 2007 spolu s předávacím protokolem, který 

geodet převzal a podepsal.  

Dále se projednal postup a začátek výstavby s vedoucím stavby. V zařízení staveniště 

nám byla přidělena mobilní buňka jako kancelářsky a skladový prostor k užívání. Buňka se 

nacházela přibližně uprostřed sanačního úseku. Zde se situovala veškerá měřičská a 

kancelářská technika. V zařízení staveniště měli kanceláře také mistři a vedoucí stavby, což 

nám napomáhalo ve vzájemné komunikaci. 

Všechny součásti dokumentace na realizaci stavby [Příloha 4] byly nastudovány a byla 

zkontrolovaná i návaznost mezi jednotlivými úkony a fázemi realizace. 

Příprava spočívala v digitalizaci částí projektu, která nebyla v digitální podobě dodána. 

V případe obj. 101-00 Silnice I/50 byly zpracovány pro : 

• Souřadnice vytyčovací sítě 

• Souřadnice hlavních bodů trasy 

• Souřadnice pro podrobné vytýčení 
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V prvních dvou případech šlo o vytvoření souborů ve tvaru *.txt nebo *.gsi, které se 

nahrály do situace pro všeobecnou orientaci a importovaly do přístroje. Souřadnice pro 

podrobné vytýčení bylo nutné zjišťovat: 

a) Graficky – pomocí grafického softwaru MicroStation s nadstavbami GEO, 

Groma. Byla určená směrově i výškově osa sanované komunikace a následně od ní 

body jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace (pata svahu, hrana obrysu, 

krajnice, atd.) 

b) Matematicky – pomocí výpočtového softwaru Microsoft Excel byly 

propočítány výšky jednotlivých bodů 

Označení bodů v profilu vidíme na (obr. 11). Číslo se skládalo z XXXXYY: 

 kde  X- staničení   Y- číslo bodu v řezu 

Obr.11 Body ve vzorovém příčném řezu násypem a výkopem, skladba tělesa komunikace [9]   

1,2 – vrch konstrukční pláně 

3,4 – vydlážděný příkop resp. spodní hrana násypu 

5,6 – odvodňovací dren 

7 – horná hrana příkopu v zářezu  
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4.2 VYTÝČENÍ PROJEKTU KOMUNIKACE 

 

Vytyčovací výkres zpracovává projektant podle dostupných podkladů. Budeme 

uvažovat případ, kdy projektant navrhne trasu na mapě s vrstevnicemi. Na mapovém 

podkladu (grafickém nebo vektorovém) odměřené souřadnice styčného polygonu v S-JTSK se 

stávají závaznými při výpočtu vytyčovacích prvků. Vytyčovací prvky, rozměry a tvar 

stavebního díla objektu (úhly, délky, směrníky, převýšení apod.) se na vytyčovacích výkresech 

uvádějí vždy číselně. Počet desetinných míst volíme podle přesnosti vytyčovacích prvků. 

Projekt silnice se vytyčuje dvoustupňově. Nejprve vytyčíte hlavní body (HB) trasy a 

hlavní výškové body (HVB), od nichž pokračuje další podrobné vytyčení. Při vytyčování 

aplikujeme metodu pravoúhlých nebo polárních souřadnic od bodů vytyčovací sítě. 

Souběžně s vytyčováním, kontrolujeme dané prvky určené projektem. 

Podrobné vytyčení cesty realizujeme pravoúhlými nebo polárními souřadnicemi od 

tečny nebo tětivy. Přesnost vytyčení konfrontuje s [8]. 

  

Tab. 5 Přesnost vytýčení 

 

 

Výhodnější podklady pro vytyčování dostaneme, když je směrové řešením trasy 

výsledkem výpočtů na počítači v souřadném systému vytyčovací sítě (S-JTSK), vybudované 

v zájmovém pruhu území. Z vrcholů vytyčovací sítě vhodně obsazené k trase (např. ve tvaru 
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polygonu nebo ve tvaru trojúhelníkového řetězce) jsou vypočítány vytyčovací prvky HB trasy 

a podrobných bodů. Vytyčovací prvky jsou vypočítány k několika (vždy k nejbližším) bodům 

vytyčovací sítě. Podle konfigurace terénu a stávajících terénních překážek geodet volí, ze 

kterého bodu vytyčovací sítě se uskuteční vytyčení. [3] 

Součástí vytyčovacími výkresu, který vznikl na podkladě počítačového zpracování, je 

tabulka vytyčovacích prvků silniční komunikace. Obsahuje souřadnice vytyčovací sítě, 

souřadnice podrobných bodů jakož i ortogonální a polární vytyčovací prvky od vytyčovací 

sítě. Polární vytyčovací prvky jsou nejméně od dvou nejbližších bodů vytyčovací sítě. 

Na výškové vytyčení cesty je k dispozici podélný profil cesty, zpracovává se podle STN 

73 0422. Je zde zakreslen původní vrstvy, nivelety cesty a nivelety plánu, všechny objekty 

pod cestou a vedle cesty. Nad cestou se kreslí skloníky (s uvedením velikosti a znaménka 

sklonu), u zakružovacích oblouků jsou v tabulce uvedené parametry potřebné pro jeho 

vytyčení. 

Výškové vytyčování cesty realizujeme v případě potřeby ve dvou etapách (vytyčení 

zakružovacího oblouku). Nejprve vytyčíte polohu místa, kde budeme cestu výškově 

vytyčovat. Konečně bude výškové vytyčování představovat porovnání měřené a projektované 

výšky. Rozdíl výšek zaznamenáme na stabilizovaný kolík a zohledňuje při vytyčení silničního 

tělesa. 

Podkladem pro celkové vytyčení projektu cesty (STN 01 3419 Vytyčovací výkresy 

staveb) je vytyčovací výkres liniových staveb objektů. Kreslí se zpravidla v měřítku 1:500, 

1:1000, 1:2000 příp. 1:5000. Doporučuje se volit měřítko výkresu ve shodě s měřítkem 

podrobné situace. 

 

Vytyčovací výkres pro silniční liniové stavby obsahuje: 

a) prvky, které jsou předmětem vytyčení (HB, HVB, charakteristické body osy), 

b) prvky vytyčovací sítě, 

c) osy liniových stavebních objektů určujících body trasy a hlavní body oblouků. 

Podrobná situace se vykresluje vícebarevně. Stávající stav je černý, projektovaný stav je 

červený a výškopis a kóty jsou v barvě hnědé. V podrobné situaci je zakreslena osa cesty a 

půdorysně obrysy navrhované silniční komunikace, hrany objektů (mosty, propustky) a jejich 
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popis, svahy výkopů a násypů, vytyčovací sít, místa příčných profilů, sklon nivelety 

(skloníky), úrovňová a mimoúrovňová křižovatka, inženýrské sítě a pod.. 

 

 

Zajištění vytýčený stavby  

Hlavní body osy cesty vytyčujeme zpravidla dvakrát: pro zemní práce a pro vrchní 

stavbu. K vrchní stavbě u silnic patří její podklad, horní a ochranná vrstva. Aby se nezničily 

vytyčené body při odstranění ornice terénu, zajistíme je do prostoru mimo dosah zemních 

prací.(Obr. 12) 

 

Obr. 12 Zajištění os dvojným odsazením [3]. 

Osu stavby zajišťujeme v místech odměřených příčných profilů (obr. 12). Body 

odsazené osy I a II jsou v konstantní vzdálenosti od osy stavby. V členitém terénu nebo při 

terénních překážkách můžeme tuto zásadu porušit. Body odsuneme na jednu stranu, nebo na 

obě strany od osy komunikace. Umístění odsazených bodů závisí na tom, na kterou stranu od 

osy se bude shrnovat ornice, případně zemina z výkopů. Vzdálenost odsazených bodů od osy 

stavby nesmí být příliš velká, protože se snižuje přesnost nového vytýčení a zvyšuje se jeho 

pracnost. Příliš blízká vzdálenost přináší riziko jejich poškození přesouvajícími se stavebními 

stroji. 
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Po shrnutí ornice, vytyčíte osy stavby ze zajišťovacích bodů, od níž podle projektu 

příčných profilů vyznačíme zemní těleso. Přitom vyznačíme paty násypu, sklony svahu 

násypu, výšku a šířku násypu v koruně, resp. hrany výkopu a sklony svahů výkopu. U 

nezhutněného násypů podle použitého druhu sypaného materiálu, výška stavby se přiměřeně 

zvyšuje, což je vyznačeno v projektu. 

Vyznačení obrysu násypu. U nižších násypových těles celý obrys zemního tělesa je 

možné vyznačit latěmi. U všech násypů zpravidla postačí vyznačit osu, výšku násypu a patu 

násypu svahovými lavičkami (obr. 13). 

 

 

 Obr. 13 Vyznačení hran násypu [3] 

Vzdálenost paty násypu d od jeho osy odsuneme z profilu nebo v plochém území 

vypočítáme podle vzorce: 

          (7) 

kde š je šířka koruny násypu, 

h je výška koruny násypu, 

s je sklon násypu. 
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Ve vzdálenosti d na obě strany od osy násypu zastabilizujeme kolíky paty násypu. Sklon 

násypu vyznačíme pomocí svahového trojúhelníku, který si vyrobíme pro požadovaný sklon 

svahu. Ke kolíku označující patu násypu na hrot postavíme trojúhelník (obr. 14) a podle libely 

urovnáme jeho odvěsnu b do vodorovné polohy. Směr přepony trojúhelníku představuje sklon 

svahu, který vyznačíme latí upevněnou na vhodně zatlučených kůlech. Výšku koruny násypu 

vyznačímkřížem.

 

 
 
 
Obr. 14 Svahový trojúhelník při sklonu 2:3 [3] 
 

Vyznačení obrysu násypu od bodu C0 je 

obdobné. Ve výšce bodu B0 a vzdálenosti d2 od osy stejně postavíme svažitý trojúhelník jako 

v bodě A0 (obr. 15). 

Podle polohy přepony trojúhelníku vyznačíme obrys svahu násypu. Vzdálenost d2 

vypočítáme z rovnice: 

         (8) 

, kde ∆ h2 volíme libovolně např. 0,5 m nad bodem v osy 

Vyznačení obrysu zemního tělesa v 

členitém území v první řadě vyžaduje 

určit polohu paty násypů. Ve vzdálenosti 

d od osy vytyčíte body A0 a C0 a určíme 

jejich převýšení nad osovým bodem O. V 

bodě A0 postavíme nivelační lať a ve 

výši osové bodu přiložíme k lati přeponu 

svahového trojúhelníku. Kolem tohoto 

bodu (A0) otáčíme svahovým 

trojúhelníkem a pomocí libely urovnáme 

jeho odvěsnu do vodorovné polohy. 

Tehdy přepona svahové trojúhelníku 

vyznačuje obrys svahu náspu, který 

vyznačíme latí přibitím ke kůlu. 
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Obr. 15 Vyznačení hran násypu v členitém terénu [3] 

Při vyznačování svahů výkopů, do celé šířky dna výkopu zahrnuje všechny navržené 

objekty. Šířka dna výkopu S1 se zvětšuje o šířku příkopů. Vytyčování svahů začíná pak od 

hodnoty š2. (Obr. 16) 

Šířku výkopu v úrovni osové bodu jsme vypočetli podle rovnice: 

          (9) 

a vytýčili ji ve směru spádu terénu. Její polohu vyznačuje A0, na který postavíme nivelační 

lať a v úrovni osové bodu již známým způsobem zajistíme požadovaný sklon výkopu podle 

přepony trojúhelníku. Hrot trojúhelníku směřuje do bodu A a vyznačuje hranu výkopu. 

Směrem proti svahu hranu výkopu vytyčíte tak, že si odhadem zvolíme výšku h2, např. aby 

byla 1 m nad osovým bodem, pro kterou vypočítáme délku d2: 

         (10) 

Vytyčíte délku d2 a na jejím konci v bodě B0 určíme pozici zvolené výšky h2, v níž 

umístíme svažitý trojúhelník. 
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Vybírání hmoty výkopu se zpravidla provádí tak, (pokud h0 není mimořádně velké), že 

osový bod 0 se ponechává, aby podle něj bylo možné kontrolovat hloubku výkopu. 

 

Obr. 16 Vytýčení obrysu výkopu v členitém terénu [3] 
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4.3 ZAMĚŘOVANÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

Zemní práce se skládaly z odkrytí oblasti budoucího tělesa, sanace starého násypu, 

budování násypový tělesa, výkopových prací a ze zpětného zahumusování jeho svahů. Svahy 

se zhotoví se sklonem 1:2 z materiálu získaného z výkopových prací v rámci stavby. Podle 

pedologického průzkumu povrchovou vrstvu území tvoří humusovitá hlína mocnosti do 0,25 

m, kterou je třeba odkrýt a následně po vybudování násypu vrátit na svahy (obr. PŘÍČNÝ 

ŘEZ). 

 

Skladba komunikace: 

– asfaltový koberec mastixový      AKM 40 mm 

– spojovací emulzní postřik      PSE 0,5 kg/m2 

– asfaltový beton hrubý       ABH I 60 mm 

– spojovací emulzní postřik      PSE 0,5 kg/m2 

– obalované kamenivo       OKH II 100 mm 

– infiltrační postřik        1,0 kg/m2 

– stabilizace cementem       SC I 180 mm 

– štěrkodrť         ŠD 200 mm 

spolu 580 mm 

Během výstavby jsme byli jako geodeti potřební při zaměření každé z těchto vrstev a na 

každém úseků. Důležité bylo načasování vzhledem k termínům odevzdání na kontrolu 

stavebnímu dozoru a pokračování v pokládání dalších vrstev. 

Zaměřoval se terén po odstranění ornice, terén po všech výkopových pracích (sanovaní, 

odkop terénu v zářezu, odkop pro odvodňovací dren,…), po uložení konstrukčních vrstev, po 

osazení mezníků a samozřejmě po ukončení zemních a osazovacích pracích (osazení svodidel, 

zábradlí, dopravního značení,…) se zaměřil stav pro Dokumentaci Skutečného Vyhotovení 

Stavby (DSVS). Objektem zájmu měření byly obrysové lomové body vrstev, lomové body 

linií nebo v přímých úsecích body v profilu (obr. 8) každých cca 20 – 25 m. 

Měřilo se polární metodou s trigonometrickým určením výšek přístrojem Leica TC 

1202 z volného stanoviska. Stanovisko bylo horizontováno a zcentrováno z bodů vytyčovací 
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sítě 631, 632, 633,634, 635, 636 637 [příloha 3]. Některé úseky byly měřeny kinematickou 

metodou RTK přístrojem Leica GPS System 1200 a připojeny k síti SKPOS. 

 

4.4 PŘESNOST V INŽENÝRSKÉ GEODÉZII 

 

Přesnost je řešena v technické části projektu. Požadovaná přesnost vytyčovaného 

geometrického parametru je dána: 

• stavební tolerancí, 

• mezní vytyčovací odchylkou. 

Vztah mezi nimi: 

           (11) 

Mezní odchylka vytyčení je 0,2 násobek přípustné tolerance. 

Místo mezní odchylky se častěji používá směrodatná odchylka, která je s mezní ve 

vztahu: 

          (12) 

Up je koeficient spolehlivosti a voli se: 

Up = 2   jednoduché měření s malými systematickými chybami, 

Up = 2,5   složité měření s obtížnou kontrolou, 

Up = 3   nepříznivé podmínky, obtížné vyloučení systematických chyb, 

Up ≥ 3   výjimečně u důležitých, závažných a drahých měření vytýčení. 

Směrodatná odchylka nám určuje jednorozměrnou anomálii. Dvojrozměrné odchylky 

charakterizují: 

a) souřadnicové odchylky - σx , σy , σx,y 

        (13) 

b) směrodatnou polohovou odchylkou - σp 

         (14) 

(Obr. 17). 
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Obr. 17 Dvojrozměrné odchylky 

 

 

Přesnost během měření  

Porovnání extrémních odchylek od aritmetického průměru: 

 mezní odchylka        (15) 

Je-li nutno extrémní hodnoty  vyřadit, je nutno doplnit počet měření tak, aby byl 

stanovený počet n dodržen. 

Přesnost po měření 

Hodnotí se dosažené výsledky, zda odpovídají požadované přesnosti. Pro dvojici měření 

           (16) 

Směrodatná odchylka rozdílu 

  kde  je směrodatná odchylka jednoho měření.   (17) 

Mezní rozdíl 

  je-li   je výsledek vyhovující.    (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- σx = σy  kružnice chyb 

- σx ≠ σy  elipsa chyb 

- σx =0 nebo σy = 0 úsečka chyb 
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4.5 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

Integrované geodetické přístroje (Total station) 

Označované v literatuře i jak elektronické tachymetry (ETA), univerzální elektronické 

přístroje a Total station tvoří v současnosti nejpočetnější skupinu vyráběných i používání 

geodetických přístrojů od různých evropských i světových firem. Vzhledem k jejich 

konstrukci, typů i vzhledové rozmanitosti a softwarové vybavenosti. 

 

Měření úhlu  

Úhlové údaje se s kruhy snímají metodou inkrementální, indukční, dynamickou nebo 

pomocí kódování kruhu. V případě inkrementální metody je nutno po zapnuti přístroje otočit 

dalekohledem kolem vodorovné osy přístroje k indexaci výškového kruhu (k zjištění polohy 

nulový index výškově kruhy). Přesnost měření úhlů se pohybuje v rozsahu od 0,1 mgon do 5 

mgon. Uhly ve svislé rovině je možné měřit jak zenitové, výškově, nebo mohou být vyjádřené 

sklonem v %. Vodorovné úhly je možné měřit jak pravotočivé tak levotočivé, případně zvolit 

přesnost zobrazení, tzv. hrubý a jemný mód měření. 

 

Měření délek  

Přístroje jsou vybaveny světelný dálkoměry 2. Příp. 3. TP s dosahem do 5 km, 

výjimečně do 15 km. Volí se hrubý nebo a jemný mod měření délek, jedno měření, 

opakované přesné měření příp. rychlé opakování (tracking). Impulsní dálkoměr umožňuje 

měření na objekty se strukturou schopnou odrazit vlnění (laser) nebo na odrazová fólie i bez 

odrazného systému na vzdálenost 50 až 800m. 

Pro jednoznačné cílení je možné měřit na místo signalizující laserovou stopou. 

  

Zdroj proudu  

Přístroje jsou napájeny elektrickým proudem z interní baterie s rozdílným napětím a 

kapacitou. Kapacita je maximální provozní čas při plném nabití s ohledem na režim měření. Z 

důvodu úspory energie jsou vybaveny možností samočinného vracení do klidového režimu, 

příp. automatického vypnutí v případě nečinnosti přístroje. K dobíjení baterie výrobce dodal 
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nabíječku s dobou nabíjení 12 až 16 hodin, příp. rychlonabíječku s dobou nabíjeni 1 až 2 

hodiny. 

 

Displej a klávesnice  

Měřené údaje i další informace se zobrazují na jednom nebo dvou displejích. Nejčastěji 

se používají LCD grafické displeje. Na displeji je možné nastavit kontrast, osvětlení a 

vyhřívání displeje. Klávesnice je alfanumerická. 

Paměť a software  

Je významným prvkem automatizace měřických prací. Interní paměť se přímo spojí 

s PC nebo se vyjme interní paměťová karta. Registrované údaje je možné i editovat. 

Softwarové vybavení umožňuje řešit základní geodetické úkoly přímo v terénu, zjednodušuje 

vytyčovací práce (výstup souřadnic vytyčovaných bodů přímo z počítače) i předčištění 

naměřených údajů. 

Příslušenství 

K vybavení přístroje patří stativ, nabíječka, odrazný systém s držákem, případně s podložkou 

a dalším stativem. Odrazný systémy jsou složeny z jednoho nebo více hranolu v závislosti na 

požadovaném dosahu přístroje. Přístroj s paměťovou registrací jsou doplněny propojovacím 

kabelem k PC nebo čtecím zařízením.  

 

Leica TC 1202 

 

Kalibrační údaje: 

[Příloha č. 4] 
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Obr. 18 Přístroj Leica TC 1202  
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Leica GPS 1200, Smart Rover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Přístroj Leica GPS 1200, SmartRover 
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5. ČÍSELNÉ A GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 

V čtvrté části diplomové práce je podrobně popsán postup při zpracování naměřených 

dát, použité programy pro výpočty a grafické znázornění. 

 

5.1 Zpracování naměřených hodnot 

Měření v terénu bylo úplně dokončeno v březnu roku 2009 zaměřením pro DSVS. 

Naměřené hodnoty byly zpracovány v programech Groma v7 r. 1993-2002, TextPad 4.1.02 r. 

1992-1999, Microsoft Office 11.8326.8324 r. 2003 a graficky v programu MicroStation J 

v07.00.01.12 r. 1999. 

Vypočet souřadnic zaměřených podrobných bodů proběhl automaticky. Export 

naměřených údajů v podobě vypočtených souřadnic jsem získal pomoci funkce KONVERZE 

→ EXPORT DAT ZE ZAKAZKY formátem txt.frt. Data jsem tímto způsobem zkopíroval na 

paměťovou kartu. Pomoci čtecího zařízení jsem spojil kartu s PC. Následně byla data 

kopírována do dané složky. Složky v počítači byly seřazeny a označeny podle objektů. Forma 

textového souboru je zobrazena na (obr. 21). Příklad výstupu naměřených údajů z totální 

stanice Leica TC 1202 jsou uvedeny na (obr. 5). 

 

1 444515.960 1239012.078 364.745 PS 

2 444517.473 1239011.272 366.104 CH 

3 444517.751 1239011.272 366.000 KA 

4 444523.492 1239009.338 366.030 KA 

5 444527.965 1239010.674 365.042 PS 

6 444522.277 1239004.631 366.419 KA 

7 444528.947 1238998.954 366.602 KA 

8 444524.724 1239002.708 365.940 PS 

9 444526.864 1238994.607 366.829 KA 

Obr. 21 Výstupní formát  
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Textový soubor obsahující souřadnice podrobných bodů a kód jsem importoval do 

programu MicroStation J. Výpočty ploch a kubatur jsem dosáhl pomocí nadstavbě 

TerraModeler a funkci COMPUTE QUANTITY (VYPOČÍTAT MNOŽSTVÍ). 

TerraModeler je plně vybavený terénní modelovací aplikací optimalizován pro 

MicroStation  SE, J a V8 od Bentley Systems. Vytváří povrch modelů z terénu, půdní vrstvy 

nebo YXZ textových souborů. Z textového souboru jsem načítal souřadnice pomocí 

nadstavby MGEO a vytvořil model (obr. 18). 

 

Obr. 22 TerraModeler- model terenu 

  

Univerzální funkce umožňují úpravu terénu a jejího zobrazení jako kontury, barevné 

sítě, profily. Výpočet objemu mezi terénními modely pomocí TerraModeler-u je jednoduché 

na používání, běží rychle a bez přerušení. TerraModeler počítá objemy přesně mezi dvěma 

povrchy pomocí založené trojúhelníkové sítě. Síť si po automatickém vygenerování můžeme 

upravit pomocí funkce:  

• Construct breakline – vytvoření lomové čáry, změna spojnic trojúhelníku podle 

charakteristických linii  
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• Insert point – vložení bodu, pro kvalitnější vykreslení plochy se může model zhustit  

• Move point – posun bodu, přesouvaní bodů mezi jednotlivými modely  

• Remove point – odstranění bodu  

• Exclude triangle – vynětí trojúhelníku z modelu 

Při výpočtu oblast tvoří ohraničení povrchů. Výpočtová zpráva obsahuje objem výkopů 

a násypů a jejich plochy. Také udává limit – nejmenší kubickou jednotku. Případně si můžete 

vypočítat objemy po vyrovnání s použitím části šablony, definovat na tvar výkopu nebo 

násypu.  

Profily násypem resp. výkopem vytvoříme jednoduchým nárysem příčné linie funkcí 

umístit úsečku a funkcí draw profile definovat profil podél linie. (obr. 19) 

  

 

Obr. 19 Vypočet kubatur a ploch, vytvoření profilů řezem       
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5.2 Grafické zpracování (DSVS) 

Vykreslení se řídilo podle [6] a značky použité podle [7]. 

V programu MicroStation jsem založil nový soubor z názvem daného objektu. Pomocí 

nadstavby GEO byly přímo importovány body s .txt souboru nebo referenčně byl připojen 

vyexportovaný .dgn soubor. Při měření polohopisu a výškopisu byly současně s měřením 

kresleny také měřičské náčrty (obr. 20). Podle nich byly postupně vynášeny prvky polohopisu 

do mapového díla. 

Výsledná mapová dokumentace obsahuje všechny prvky polohopisu a výškopisu.  

Obsahem polohopisu v mapovém díle jsou hrany tělesa komunikace jako krajnic, chodníků, 

odvodňovacích příkopů, svodidel, vodorovného dopravního značení, dále svislé dopravní 

značení, mezníky, sloupy, ploty,… [Příloha 2] 

 

Obr. 20 Měřičský náčrt  

Obsahem díla jsou také vyznačené body vytyčovací sítě. Na obr. 21 je zobrazená část 

mapového díla. 
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Obr. 21 DSVS Obj. 101-00 I.úsek 
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ZÁVĚR 

 

Náplní diplomové práce bylo vytýčení a zaměření inženýrských sítí a silnici I/50 jako 

též skutečného stavu a následné vyhotovení dokumentaci skutečného vyhotovení stavby I/50 

Lovčica - hranica kraja, sanácia - I. úsek. Přeložky sítí se dělali v termínu od 10. 4. 2008 do 

13. 11 2008.   Předmětem měření byla sanovaná komunikace po rekonstrukci a přeložení 

inženýrských sítí. Celkově bylo přeložených: 

- 434 m vodovodu 

- 191 m elektrického vedení a osazených 5 ks betónových sloupů 

- 2687 m optického kabelu  

- 98 m ochranného potrubí. 

Z uvedených informací je zřejmé, že při zdánlivě jednoduché rekonstrukci silničního 

úseku je třeba taky myslet na souvislé objekty. Většina úprav liniových staveb jako silnic, 

vodných toků, kolejových drah je spojená s překládkou inženýrských sítí, jako i v mém 

případu. Pravidlem je, že plánování a následná rekonstrukce ve víc zastavěném území 

znamená více překládek sítí a tím navýšení celkové ceny stavebných prací.  

Dále bylo upravených 6667 m2 povrchů polních cest a celkový sanovaný úsek měřil 

2340 m. Stavebné práce trvali od května 2008 do ledna 2009, kdy byly vykonány geodetické a 

kartografické činnosti při zaměření DSVS SO 101. Předmětem prací bylo zaměřeni 

charakteristických bodů objektu. Skutkový stav se vztahuje k 13.1.2009 kdy byl zaměřen. 

Geodetické a měřičské práce byly realizovány v statným polohovým systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv. 

Pro účely polohopisného a výškopisného zaměření sem vycházel z bodů vytyčovací sítí 

č. 630 až 637. 

Podrobné měření sem realizoval metodou elektronické tachymetrie přístrojem Leica TC 

1202 (md=2mm+2ppm, mu= 6cc) a metodou GNSS systémem Leica 1200. Kontrolní záznam 

je uložen v digitálním tvaru v archivu zhotovitele. 

     

Při práci sem se naučil obsluhovat jak přístrojovou, tak i počítačovou techniku s mnoha 

výpočetními a pomocnými programy. 
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Cílem diplomové práce bylo vyhotovit dokumentaci skutečného vyhotovení stavby jak 

inženýrských sítí, tak i samotné silnice I/50. Vytvořené DSVS bude sloužit pro potřeby 

budoucího plánování a katastr. [Příloha 2] 
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