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Anotace 

 
V této diplomové práci jsou popsány geodetické práce během výstavby a po realizaci dětského 

dopravního hřiště. Je zde zpracované podrobné měření polohopisu a výškopisu, vytyčování a 
porealizační zaměření polohopisu v teoretické a praktické části. V jednotlivých kapitolách jsou 
uvedeny právní předpisy,  metody,  způsob měření a popis zaměření stavby. 
 
Klíčová slova: projekt,  bodové pole, souřadnicový systém, polohopis, výškopis, globální polohový 
systém  
 

 

Anotation 
 

In this thesis are described surveying work during building and after completion of children's 

traffic playground. There is prepared a detailed planimetry and hypsometric surveying plan focus on 

theoretical and practical parts. In the chapters are described rules, methods, measurements  and a 

description of the orientation of the building. 

 

Keywords: project,  minor control,  coordinate system, planimetry,   vertical surveying,  global 
positioning system 
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1 Úvod 
 

Moderní multifunkční dětské dopravní hřiště v Ţilině - Vlčince II se nachází 

v katastrálním území Ţilina na parcele č.7725 - vedle ulice B.S.Timravy 

a oplocením městské policie a  mateřské školy. Slouţí hlavně pro ţáky 1. aţ 5. 

ročníku na výuku dopravních pravidel, chování se v silničním provozu a na 

přechodech pro chodce. Imituje modely reálních situací v silničním provozu 

pomocí průsečných a okruţních křiţovatek se světelnou signalizací. Obsahuje 

také dvě sportovní hřiště s umělou trávou pro minifotbal, volejbal, nohejbal, 

streetball a stůl pro stolní tenis i hřiště pro menší děti s houpačkami a malým 

hradem. Hřiště je veřejně přístupné, monitorované kamerovým systémem a 

hlídkami městské policie. Provozovatelem hřiště je  Městská policie Ţilina. 

 

Zadáním mé diplomové práce byly geodetické práce při výstavbě tohoto 

dětského dopravního hřiště, protoţe inţenýrská geodézie uplatňuje geodetické 

metody a technologie v stavebnictví, zajišťuje stavbu v projektové části, při 

vytyčení stavby i v dokumentaci skutečného provedení.  

Prvních 6 kapitol jsem zvolila na popis geodetických prací v investiční 

výstavbě po teoretické stránce. Zaměřuji  se na plánování, přípravu stavby a  

dokumentaci projektu z pohledu zabezpečení geodetem. Řeším geodetickou účast 

ve výstavbě - podrobné měření polohopisu a výškopisu a také vytyčování.  

V poslední teoretické kapitole se zabývám ukončením stavby s odevzdáním  

dokumentace skutečné realizace stavby. Pozornost věnuji zaměření skutečného 

stavu stavby s vyuţitím moderní metody na určování polohy Globálního 

polohového systému GPS.  

Praktická část je sestavena z vlastního zaměření a  vytyčení stavby, 

porealizačního zaměření stavby v terénu a z vypracování textových a grafických 

částí projektu. Poslední kapitoly se soustřeďují na pouţité přístroje a pomůcky a 

pouţité programové vybavení. 

 

Zadavatelem a investorem stavby bylo „Mesto Ţilina“. Praktickou část 

diplomové práce jsem měřila s geodetem Ing. Františkem Matysem, jemuţ děkuji 

za půjčení měřičských přístrojů, programového vybavení a jeho cenné rady .  
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2 Geodetické práce v investiční výstavbě 

 

 Významné místo při této výstavbě zajímají geodetické činnosti, které 
začínají projektovou přípravou, projektováním, zásadně můţou ovlivňovat 
samotnou realizaci stavby a jsou nutné i po realizaci stavby. Během přípravy a 
zhotovování stavebních objektů se mohou vyţadovat geodetické činnosti, jako 
jsou např. měření a vytyčování v různých fázích výstavby. [7]   

 

2.1 Plánování a příprava stavby 
 

Plánování a příprava stavby: 

 speciální práce při průzkumu, 

 speciální práce při výběru lokality, 

 vyhotovení dokumentace jako podkladu pro projekt. 
 
Projektování:  

 projekt vytyčovací sítě, 

 projekt vytyčení objektu, 

 vytyčovací výkresy, 

 projekt kontrolních měření, 

 vyhotovení GP jako podkladu pro vyvlastnění. 
 
Realizace:     

 vytyčování prostorové polohy, 

 podrobné vytyčování, 

 kontrolní měření, 

 dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Provoz:           

 kontrolní měření geometrických parametrů jednotlivých součástí, 

 návrh na rektifikaci. [1] 
                    

Pro kaţdé stavební dílo je potřebný projekt, územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Z hlediska potřeb geodetické spolupráce při přípravě a realizaci 
stavebního díla musí projektová dokumentace splňovat náleţitosti vyplývající z 
legislativy. [7] 
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2.2 Projektová dokumentace 

 
Provedení projektové dokumentace vyţaduje podrobné informace o 

pozemku a navrhované stavbě. [7] 
 

Stupně projektu:    
 
  1.) studie, 

2.) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), 
3.) dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
4.) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
5.) realizační dokumentace stavby (RDS), 
6.) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

 
1.) Studie - obsahuje navrţení umístění stavby v zájmovém území, definice 

základních parametrů stavby a vazby na její okolí.  
    Geodet zajišťuje podklady:  ZM (RZM) 1:10 000, technickou mapu města. 
 
2.) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – slouţí jako podklad pro 

územní řízení, kde se projednává 

 vliv stavby na ţivotné prostředí,  

 přesné parametry stavby, 

 prostorové umístění stavby,  

 objektová skladba, 

 průzkumné činnosti.  
 

    Geodet zajišťuje mapový podklad M 1:500, 1:1000, 1:2000, provádí průzkum 
inţenýrských sítí, zaměřuje zájmové území a zpracovává majetkoprávní 
elaborát - pozemky dotčené stavbou.  

 
3.) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - úkolem je rozpracovat projekt, 

který byl DÚR prostorově stabilizován do podrobností, aby mohly příslušné 
stavební úřady vydat stavební povolení. 

    Geodet v terénu provádí reambulaci zaměření, v terénu průzkum inţenýrských 
sítí, v kanceláři zpracovává projekt bodů vytyčovací sítě a podílí se na tvorbě 
základních vytyčovacích výkresů:  

 provedení základního vytyčovacího výkresu, s cílem definovat 
prostorovou polohu navrhovaných objektů v návaznosti na body ZVS, [1] 

 provedení vytyčovacího výkresu na vytyčení bodů podrobné vytyčovací 
sítě PVS a vytyčovacích přímek (stanovisek, orientačních směrů a 
výškových bodů). [7] 

 
    V případě inţenýrských sítí se vytvářejí geometrické plány pro zřízení věcných 

břemen. 
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4.) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - geodet předkládá 
podrobný projekt vytyčovací sítě stavby, zpracovává vytyčovací výkresy obvodu 
stavby a hlavních bodů všech staveb objektu.  

 
PDPS obsahuje:  

 výpočet bodů ZPBP (PPBP) a VBP, které budou během stavby zničeny, 

 mapové podklady pro projektovou dokumentaci: kvalitní číselné a 
grafické (mapové) geodetické podklady, přehledný polohopis a vyškopis 
projektovaného objektu zakreslený obvykle na mapě 1:50 000 a 
podrobný polohopis a výškopis zakreslený na mapě 1:1 000 aţ 1:5 000. 

 majetkoprávní dokumentace obsahující: pozemky dotčené projektem 
s jeho následnou realizací. Slouţí jako podklad pro jednání o výkupu 
pozemků, pro jednání státní správy, která se k projektu musí vyjádřit. 
Zpracovává se jako součást projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení.  

 
5.) Realizační dokumentace stavby (RDS) - geodetická část obsahuje: 

 podrobnou vytyčovací dokumentaci, 

 projekty sledování posunu a poklesů. 
 

U jednoduchých investičních záměrů můţe být zpracovaná 
tzv.jednostupňová projektová dokumentace. [1] 

 
 

2.3 Geodetické práce během výstavby 

 

Geodetické práce během výstavby se rozdělují do těchto skupin: zemní 

práce, spodní stavba, hrubá stavba, dokončovací práce – jedná se o vytyčování, 

ověřovací a kontrolní měření, popř. měření posunů a přetvoření. 

 
Při zemních prácích - dodavatel si vyţádá vytyčení hlavních bodů stavby, aby  se  

poté odstranila vrstva ornice. 
 
V průběhu výstavby se vykonává:  
  
1.) vytyčování,  
2.) ověřovací a kontrolní měření, 
3.) měření posunů a přetvoření. 
 
1.) Vytyčování pozůstává: a.) vytyčení prostorové polohy objektu,  

            b.) podrobné vytyčení. 
 

a.) Vytyčení prostorové polohy objektu - zajišťuje geodet investora. 
    Jedná se o správné polohové a výškové umístění objektu vůči primárnímu 

systému stavby v souladu s projektem (charakteristické body půdorysu, hlavní 
výškové body), řídí se technickými normami. 
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    Vyhotoví se protokol, který je součástí stavebního deníku. 
 
b.) Podrobné vytyčení - zajišťuje zhotovitel. 

Metoda je závislá na stavební technologii a dalších parametrech, dělá se 
dočasná stabilizace a úkony se musí často opakovat. 
Provádí se půdorysné a výškové vytyčení geometrických prvků základové 
konstrukce. [1], [4]. 

 
2.) Ověřovací a kontrolní měření - během provádění stavby je nutné průběţně 

provádět a kontrolovat vytyčovací práce, provádět měření za účelem kontroly, 
zda se stavba provádí v souladu s projektem, periodicky se kontroluje stabilita 
měřických bodů, vstupní a přejímací kontrola přesnosti. [1], [7] 

 

2.4 Úkoly geodeta jako přímého účastníka výstavby 
 

Geodet se přímo účastní výstavby a můţe ji ovlivňovat. 

Geodet investora má za úkol: 

 zřízení vytyčovací sítě (stabilizace + kontrola), značení průběhu 
podzemního, vytýčení obvodu stanoviště a prostorové polohy stavebních 
objektů, 

 provádění kontrolních měření v určitém rozsahu a měření poklesů a 
posunů, 

 přebírání geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby od 
zhotovitelů. 

 
Geodet zhotovitele má za úkol: 

 přebírání obvodu stanoviště, vytyčovací síť a zajištění pro celou 
výstavbu,  

 vytyčení prostorové polohy objektu s následným podrobným vytyčením, 

 provádění kontrolních měření terénu - ověření skutečnosti s mapovým 
podkladem, případné zaměření, 

 ověřování měření v průběhu výstavby. 
 

Geodet projektanta má za úkol: 

 posuzování existujících mapových podkladů pro projektování, případně 
jejich doplňování, 

 navrhování vytyčovací sítě a její stabilizaci,  

 zpracovávání vytyčovacích výkresů a projektů měření posunů a poklesů, 

 vedení koordinačních výkresů výstavby při dokončení a kolaudaci, 

 nutné vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení 
zaměřuje konstrukce a nově poloţené inţenýrské sítě těsně před 
zasypáním. Tato dokumentace skutečného provedení stavby je nutná při 
kolaudaci stavby, 

 vyhotovuje GP po dokončení stavby pro zápis stavby do KN. [1], [4]. 
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Je třeba získat informace o velikosti a tvaru stavby z projektové 
dokumentace, o územním plánování, jiţ vybudovaných stavbách na povrchu a v 
podzemí a o stávajících vytyčovacích sítích. Tito informace získané ve státních 
institucích je nutné ověřit a doplnit podrobným mapováním. Těmito 
aktualizovanými informacemi projektant jednoznačně definuje polohu navrţených 
objektů vzhledem k stávajícímu vztaţnému systému a usnadní se tím i příprava 
zhotovitele stavby na vytyčování. [7] 

 

2.4.1 Zákony, předpisy a technické normy v investiční výstavbě  

 
Úkoly v investiční výstavbě musí geodet splnit v rámci platných zákonů, 

předpisů a technických norem uvedených v tabulkách č.1,2,3 a 4. 

 
           Tabulka č.1:  Právní předpis primární (zákonný) 

 

Právní předpis primární (zákonný) 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodezii a kartografii stanovuje práva 
a povinnosti fyzických a právnických osob i orgánů státní správy při provádění 
geodetických a kartografických činností. 

 
Tabulka č.2: Právní předpisy sekundární (podzákonné) 

 

Právní předpisy sekundární (podzákonné) 

Vyhláška ÚGKK SR č. 178/1996 Z.z. kterou se provádí zákon o geodezii a 
kartografii č.178/1996Z.z., která 

stanoví závazné kvalitativní 
podmínky pro provádění vybraných 

geodetických a kartografických 
činností. 

 
Vyhláška ÚGKK SR  č.79/1996 Z.z kterou se provádí katastrální zákon a 

její pozměňující změny č.533/2001 
Z.z.. 

Vyhláška SÚGK č.11/74 Zb., resp. 
č.10/74 Sb. 

o geodetických pracích ve výstavbě.   

Inštrukcia č.984 121 I/93 na práce v polohových bodových 
polích. 

Inštrukcia č.984 130 I/82 na práce ve výškových bodových 
polích. 

Inštrukcia č.984 211 I/94 na tvorbu Základní mapy SR velké 
mírky. 

Smernice S 74.20.73.11.00 na spracování geodetických základů. 
Smernice S 74.20.73.43.00 na vyhotovování geometrických plánů 

a vytyčování hranic  pozemků. 
 
 

http://www.kgk.sk/Infoblok/Zakony/Z215-1995.htm
http://www.kgk.sk/Infoblok/Zakony/V178-1996.htm
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Tabulka č.3: Přehled závazných Slovenských technických norem STN ISO 

 

Přehled závazných Slovenských technických norem STN ISO 

STN ISO 7707 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Měřičské metody ve výstavbě. Zásady 

a postupy na ověřování správnosti 
rozměrů. 

STN ISO 7078 Pozemní stavby. Postupy měření 
a vytyčování. Slovník a vysvětlivky. 

STN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Tolerance ve výstavbě. Záznam údajů 

o přesnosti rozměrů. 
STN ISO 4463 Metody měření ve stavebnictví. 

Vytyčování a měření. 

Část 1: Navrhování, organizace, 
postupy měření a přebírací podmínky. 

Část 2: Měřičské značky. 

Část 3: Přehled činností geodeta na 
stavbě při realizaci geodetických 
měření a při poskytování geodetických 
sluţeb. 
 

Tabulka č.4: Přehled závazných Slovenských technických norem STN 

 

Přehled závazných Slovenských technických norem STN 

STN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a 
účelové mapy. 

STN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb. 
TN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a 

značky. 

STN 01 9322 Značky veličin v geodézii a kartografii. 
STN 73 0202 1-7 Přesnost geometrických parametrů ve 

výstavbě. Základní ustanovení. 

STN 73 0212 1-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Základní ustanovění. Kontrola 

přesnosti. Pozemní stavební objekty. 
Liniové stavební objekty. 

STN 73 0275 Přesnost geometrických parametrů ve 
výstavbě. Kontrolní měření liniových a 

plošných stavebních objektů. 

STN 73 0401 Terminologie v geodézii a kartografii. 
STN 73 0415 Geodetické body. 

STN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných bodů v 
geodézii. 

STN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních 
objektů. Základní ustanovení. 

STN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních 
objektů s prostorovou skladbou. 
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STN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a 
plošných stavebních objektů. 

 
 

3 Volba souřadnicového a výškového systému, stabilizace a 
signalizace bodů  

  
Geodetické výpočty, grafické úkoly a určování vzájemné polohy bodů 

polohového charakteru si vyţadují, aby byla k dispozici soustava jednoznačně 
navzájem určených a orientovaných bodů ve společném souřadnicovém systému. 

Pro všechny práce, které spadají pod zákon o geodezii a kartografii č. 
215/1995 v Slovenské Republice (SR) je to Systém jednotné trigonometrické 
sítě katastrální (S-JTSK). 

V S – JTSK se zobrazila celá Československá trigonometrická síť - mnoţina 
stabilizovaných geodetických bodů na povrchu Země, jsou trvale nebo dočasně 
stabilizované a určené se stanovenou přesností. [3], [4] 

 
S-JTSK charakterizují údaje: 
a) Besselúv elipsoid, jehoţ tvar definují konstanty: 
     hlavní poloos a = 6 377 397,16 m, 
     vedlejší poloos b = 6 356 078,96 m,   
     zploštění i = (a - b)/ a = 1/299,15   
b) rozměr, poloha a orientace Státní trigonometrické sítě (ŠTS) na Besselovom   

elipsoidu, které jsou odvozeny ze souboru identických bodů středoevropského 
stupňového měření, 

c) Křovákovo zobrazení, kterým se Besselův elipsoid zobrazuje do roviny, 
d) systém rovinných pravoúhlých souřadnic. [3]  

  
Obr.č.1  Systém rovinných pravoúhlých souřadnic [3] 

 
V S - JTSK se neskreslují úhly. Maximální délkové zkreslení je 0,1 m/km. 
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3.1 Polohové bodové pole 

 
Polohové bodové pole se rozděluje: 

 základní polohové bodové pole (ZPBP), 

 podrobné polohové bodové pole (PPBP). 
 

3.1.1 Základní polohové bodové pole (ZPBP) 

  
Základní polohové bodové pole (ZPBP) - obsahuje body Státní 

astronomické-geodetické sítě a body Státní trigonometrické sítě. 
Vrcholy trigonometrické sítě jsou v přírodě trvale značeny. Jejich souřadnice se 
určily kombinaci přesného měření a výpočtů s vyrovnáním podle zásad 
vyrovnávacího počtu se zohledněním zakřiveného tvaru Země a zobrazovací 
projekci. 
         Určila se trigonometrická síť I. řádu, která se dále zhušťovala aţ do V. 
řádu,.Průměrná vzdálenost mezi triangulačními body je 1 aţ 3 km. 
Přesnost měření v ZPBP - krajní odchylka se určuje na 2,5 násobek základní 
střední souřadnicové chyby. [3] 

 
Tabulka č.5: ZPBP - základní střední souřadnicová chyba [3] 

 
Řád trigonometrické sítě: I. II. III. IV. V. 

Základní souřadnicová chyba mxy [m]: 0,04 0,035 0,03 0,025 0,015 
 
 

3.1.2  Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

 
Podrobné polohové bodové pole (PPBP) - pro tvorbu grafických a číselných 

projekčních podkladů, vytyčovací práce atd., je trigonometrická síť svojí hustotou 
nepostačující a dále se doplňuje polygony, trojúhelníkovými řetězci, vlícovacími 
body, které tvoří podrobné polohové bodové pole. Slouţí jako stanoviště přístroje 
pro podrobné geodetické úkony. Spojnice polygonových bodů a polygonové strany 
se můţou uţ přímo pouţít jako měřičské přímky na podrobné měření anebo 
vytyčování. [3] 
 

Přesnost PBPP podle základní střední souřadnicové chyby mxy stanovuje 
STN 73 0415 - Geodetické body do 5-ti tříd přesnosti:  
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Tabulka č.6: PPBP – třídy přesnosti [3] 

 

1. třída přesnosti 0,02 
m 

buduje se polygony s dlouhými stranami měřenými 
elektronickými  dálkoměřy, uhlovým a dálkovým 
protínáním, rajóny, 

2. třída přesnosti 0,04 
m 

jako v 1. třídě přesnosti a trojúhelníkovými řetězci,     
někdy protínáním vzad, 

3. třída přesnosti 0,06 
m 

jako ve 2. třídě přesnosti  a polygony s opticky měřenými 
délkami, výjimečně pásmem, 

4. třída přesnosti 0,12 
m 

jako v 3. třídě přesnosti a polygony s délkami měřenými 
délkoměrem se základní v přístroji. V praxi se vyuţívá 4. 
třída přesnosti jen výjimečně, 

5. třída přesnosti 0,20 
m 

určují se převáţně fotogrammetricky. 

 
Většina bodů ZPBP a PPBP má určené i nadmořské výšky v baltském 

výškovém systému po vyrovnání (Bpv). [3] 
 

3.2 Výškové bodové pole  

 
Výškové bodové pole rozdělujeme na:  

 Základní výškové bodové pole (ZVBP) 

 Podrobné výškové bodové pole (PVBP)  

 

3.2.1 Základní výškové bodové pole (ZVBP) 

  

 11 základních nivelačních bodů (ZNB): jsou rozmístěny na geologicky 
pevných místech a zajišťují výšky celého výškového bodového pole. 
Stabilizované jsou na skalním masivu asi 0,5 m pod úrovní terénu s 
vyhlazenou ploškou rozměrů 0,15 x 0,15 m. Značky se chrání dutým 
blokem s krycím pomníkem, na kterém je vnější výšková značka k 
připojovacím měřením. Jsou zajištěny 2 - 4 body z kovu nebo ze skla. 

 

 ze Státní nivelační sítě - nivelační sítě I., II. a III. řádu: nivelační body I. 
řádu tvoří uzavřené nivelační výškové sítě s obvodem 300 aţ 400 km. Do 
nivelačních sítí I. řádu jsou vloţeny výškové sítě II. řádu s odvodem asi 
100 km. Výšky nivelačních bodů v sítích I. řádu a II. řádu se určovaly velmi 
přesnou nivelací (VPN), sítě III. řádu se určují přesnou nivelací (PN). 

 

 z podrobné nivelační sítě - nivelační sítě IV. radu a plošné nivelační sítě: 
sítě IV. řádu se budují podle potřeby zhušťováním sítě I., II. a III. řádu. 
Výšky nivelačních bodů v sítích IV. řádu se určovaly přesnou nivelací 
(PN). [3] 
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3.2.2 Podrobné výškové bodové pole (PVBP) 

 

 stabilizované body technických nivelací, 

 body polohových a tíhových polí, jejich výšky byli určeny technickou 
nivelací. 
 

Evidenční jednotkou výškových bodových polí je nivelační polygon, nebo 
plošná nivelační síť zahrnující jednotlivé nivelační body. 
Nivelační sítě jsou vybudovány podél silnic a ţeleznic, v městských prostorech se 
rozvětvují (podrobné nivelační sítě - PNS). O kaţdém výškovém bodě se vede 
grafický a písemný záznam spolu s nadmořskou výškou (topografie bodu) v 
dokumentačních odděleních Střediska ţelezniční geodézie a katastrálního úřadu. 
 

Nadmořské výšky ve Státní nivelační síti se v současnosti vztahují k střední 
hladině Baltského moře při Kronštatě a výškový systém se nazývá baltský 
výškový systém po vyrovnání (Bpv). Výšky bodů jsou normální nadmořské 
výšky. V tomto výškovém systému se mají provádět všechny výpočty výšek bodů, 
i kdyţ při stavebně-technických pracích lokálního významu volíme někdy místní 
výškový systém. Vztah mezi systémy Jadran a Bpv vyjadřuje rovnice: 

 
Bpv = Jadran – 0,40 m                   (1) 
 
  Pouţitý souřadnicový a výškový systém se musí vyznačit v grafické i 
písemné dokumentaci. V technické správě se musí uvést vztah mezi pouţitým 
systémem a státními závaznými systémy. [5] 
 

3.3 Stabilizace bodů  

Rozměry a tvar stabilizačních (měřičských) znaků a značek pro vytyčovací 
sítě pro prostorové a podrobné vytyčení stavebních objektů a způsob jejich 
osazení v terénu nebo na konstrukcích objektů v zájmu uchování pro jejich 
dlouhodobější vyuţití uvádí STN 730416 - Měřické značky stabilizovaných bodů 
v geodézii. 

Body PPBP jsou v přírodě trvale anebo dočasně stabilizované.  
 

Trvale se stabilizují body trigonometrické, body 1. aţ 3. třídy přesnosti a 
body technického významu, které zajišťují např. osu tunelu, osu mostu a které je 
třeba zachovat i pro pozdější měřické a vytyčovací práce. 
Stabilizují se nadzemním kamenným hranolem, podzemní kamennou deskou 
a skleněným kotoučem. 
 

Dočasná stabilizace bodů PBPP 2.-5.třídy přesnosti: 
provádí se nejčastěji dřevěnými kolíky přiměřené tloušťky a délky pouze v průběhu 
jednoho měřičského období (jaro aţ podzim), vhodnějším dočasným stabilizačním 
materiálem jsou ţelezné tyče nebo trubky. Při přesnějších pracích se poloha 
stabilizovaného bodu označuje hřebíkem. [1] 
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Obr.č.2 Stabilizace polygonového bodu č.1800 

 
Nivelační značky jsou stabilizovány do vysekaného otvoru v trvalých výškově 

stabilních objektech, např. masivní zdi veřejných budov, mostní pilíře, opěrné zdi a 
pod. Jako stabilizační materiál se pouţívají čepové a hřebíkové značky různých 
tvarů. [1] 

O stabilizovaných polohových a výškových bodech vytyčovací sítě a o 
bodech určujících prostorové polohu stavebního objektu se zakládají místopisy. 
Pro kaţdý místopis bodu se uvedou údaje kterými jsou: označení a číslo bodu, 
souřadnice bodu a jeho nadmořská výška, souřadnicový a výškový systém, 
orientační údaje bodu. [1]  

                             Obr.č.3  Místopis polygonového bodu č.1564 
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3.4 Signalizace bodů 

 
Signalizace - označení bodů při měření tak, aby byla zaručená jejich dobrá 

stálost a viditelnost i na větší vzdálenost. 
 

Trvalá signalizace – trigonometrické body signalizovány měřičskými věţemi, 
pyramidami, středy kostelních věţí. 
 

Dočasná signalizace – označení viditelnou svislou přímkou (cílový terč jako 
součást trojpodstavcové soupravy a vytyčníka, výtyčky dlouhé 2-3m viditelné na 
300 – 500 m, atd.). [1] 

 
 

 
 

Obr.č.4 Dočasná stabilizace a signalizace podrobného bodu  
železnou tyčí      

 

4 Podrobné měření polohopisu a měření výšek podrobných 
bodů 

  

4.1 Rekognoskace terénu 

 
Je důleţité provést rekognoskaci staveniště a plánování měřičských prací. 

Při výběru a budování vhodného vztaţného systému vycházíme z projektové 
dokumentace stavby. 
 
Zvolený systém závisí na: 

 

  tvaru a rozměrů stavby a rozmístění stávajících objektů a překáţek, 

  poloze navrţených objektů a souvisejících prací, postupu zemních prací a 
výstavby. [7]  
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Obr.č.5  Letecký snímek staveniště 

 
 

Zvolený vztaţný systém musí umoţňovat provedení přebytečných měření a 
vazbu podrobných bodů během výstavby. Poloha většiny bodů se musí volit tak, 
aby riziko jeho posunu nebo zničení bylo minimální a aby orientační směry zůstaly 
volné.  

Volba typu přístroje a metody musí zaručit dodrţení poţadované přesnosti. 
[7] 
 

4.2 Měřičský náčrt  

 
Geometrický základ pro tvorbu polohopisu jsou polohové měřičské body: 

body ZPBP, pevné body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP, trvale nebo 
dočasně stabilizované pomocné měřičské body. Body měření signalizujeme 
zrcadlem. Měřičské body se v průběhu měření nadále podle potřeb zhušťují. 
Na zákres podrobných bodů měření se pořizuje měřičský náčrt s rozměry 
odvozenými z formátu papír A4. Do měřičského náčrtu se před měřením zobrazí 
síť PBPP - polygonová síť, která se v průběhu měření doplnila o měřičské body. Z 
tohoto zhuštěného bodového pole se zaměřili jednotlivé předměty měření. 
Podrobné body se v zápisníku i v náčrtu číslují od čísla 1. [7] 
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4.3 Metody měření polohopisu  

 
 Metoda  polárních souřadnic  (polární metoda)  

 Metoda pravoúhlých souřadnic (ortogonální metoda) 

 Metoda přetínání vpřed  
 

4.3.1 Metoda polárních souřadnic   

 
Polární metoda je v současnosti nejpouţívanější geodetická pozemská 

(terestrická) metoda měření polohy nebo i výšky podrobných bodů.   
V zaměřovaném území se věčšinou vybuduje polygonovým tahem síť PBPP 

(body Pn-1, Pn, Pn+1, …). Body PBPP se pouţívají jako stanoviště přístroje a slouţí 
také na vytváření polárních soustav – počátků (Pn ) a orientačních směrů soustav 
(Pn-1).  
Počet polárních soustav je rovný počtu stanovišť přístroje. [1] 
 
 

 
 

Obr.č.6  Polární metoda [1] 

 
Po zcentrování a zhorizontování přístroje na bodě měříme vodorovné směry 

- směrníky 1, 2, ... , i   na body 1, 2, … , i .  Měříme od východiskového nulového 
směru.  

Spolu s měřením směrů nám přístroj odměří také délky s1, s2, …, si od 
stanoviště přístroje po bod měření.  [1] 
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4.3.2 Metoda pravoúhlých souřadnic  
 

Metoda pravoúhlých souřadnic (ortogonální metoda) - podrobné body se 
zaměřují pravoúhlými souřadnicemi – staničením a kolmicí – k měřické přímce. 
Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce, kolmice je délka kolmá 
k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou a určovaným bodem.  

Pevná měřická přímka - je připojena na body leţící na této měřické přímce.    
Volná měřická přímka - je připojena na body leţící mimo tuto měřickou přímku. 
Staničení měřické přímky od počátečního bodu ke koncovému má kladné 
znaménko, staničení před počátečním bodem měřické přímky má záporné 
znaménko.                                                                              

Kolmice má záporné znaménko, leţí-li určovaný bod vlevo od měřické přímky 
v kladném směru staničení.  [13] 

 
 

4.3.3 Metoda přetínání vpřed 
 

Metoda přetínání vpřed - této metody se pouţije v případě nutnosti zaměření 
nepřístupných bodů nebo osamocených předmětů měření vzdálených od sítě 
pomocných bodů. Pro určení polohy neznámého bodu se změří směry či délky ze 
dvou známých stanovišť (protínání ze směrů a z délek). Určení jednoznačně 
identifikovatelných podrobných bodů polohopisu se kontroluje oměrnými mírami, 
pokud je nelze měřit nebo jsou oměrné míry delší neţ 50 m, změří se kontrolní 
míry vztaţené k jiným jednoznačně identifikovatelným podrobným bodům (kříţové 
míry),nebo se určí nezávisle dvakrát. [13] 
 
 

4.4 Trigonometrické měření výšek podrobných bodů 

 
 

 
 

Obr.č.7 Trigonometrické určování výšek bodů [13] 
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Na obrázku č.7 je situace, kdy známe:   

 nadmořskou výšku stanoviště A,  

 výšku stroje vs, 

 měří se výškové úhly  1, 2, popř. zenitové úhly z1, z2,   

 měří se vodorovná délka s,  popř. šikmá délka s´.  

Vypočteme [13]:   

 výšku objektu h:  
 
h = h1 – h2                    (2) 

h1 = s . tg 1 = s . cotg z1                 (3) 

h2 = s . tg 2 = s . cotg z2                 (4) 

s = s’ . sin z2 = s’ . cos 2                 (5) 

 

h = s . (tg 1 - tg 2) = s . (cotg z1 - cotg z2)                        (6)  

 

 nadmořskou výšku bodu B: 
 

HB = HA + S + h2 = HA + S + h1 - h                  (7) 

 

5 Vytyčování   

 

5.1 Technologie vytyčování 

 
Nezbytným předpokladem realizace stavebního díla je jeho vytyčení.  

Provádí se na podkladu vytyčení bodů, přímek a křivek v přírodě, které 
charakterizují projekt: osy a obrysy projektovaného stavebního díla, od kterých se 
pak vytyčí detaily objektu. 

Vytyčovací práce podle Zákona č.50/1976 Zb. o územním plánování a 
stavebním pořádku v znění dalších zákonů, jsou účastníci výstavby povinní zajistit  
autorizovanými geodety. [7] 
 
          Geodetické vytyčovací práce se vykonávají stejnými metodami jako 
měřičské práce. Body můţeme vytyčit: 

 ortogonální metodou, 

 polární metodou, 

 uhlovým protínáním napřed, 

 protínáním napřed z délek, 

 vytyčení z pomocních bodů, 

 ze souřadnicových rozdílů, 

 polygonálním vytyčením. [4] 
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5.1.1 Vytyčování polární metodou 

 

 

Obr.č.8  Vytyčení bodu polární metodou [1] 

 

U polárního vytyčování bodů se postupuje tak, ţe ve vhodné vzdálenosti ve 
směru úhlu se vytyčí pomocní bod P1. Změří se délka s1, která se porovnává s 
vytyčovanou délkou. Z bodu P1 se pak vytyčí rozdíl délek [1] : 

 

 s =s – s1                             (8) 
      

 

 
      

Obr.č.9  Polární vytyčování s použitím                                                                                                               
pomocního bodu [1] 

 

Vychází  se  z vybudovaného polohového a výškového bodového pole 
a kombinací základních geodetických výkonů, podle vytyčovacího výkresu se 
vytyčí projektován objekt.  

Přesnost vytyčení projektu musí být v souladu s příslušnými normami, 
směrnicemi, nebo zvláštními poţadavky projektanta. [1] 
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5.2 Vytyčení stavebního objektu 

 
Vytyčení stavebních objektů sa dělí na: 

 vytyčení prostorové polohy, 

 podrobné vytyčení. 
 
 

5.2.1 Vytyčení prostorové polohy stavebního objektu 
 

Vytyčení prostorové polohy stavebního objektu znamená vytyčení hlavní  
polohové čáry, osy nebo hlavních bodů trasy a hlavních výškových bodů na 
určeném místě stavebního objektu.  

 
Hlavní polohová linie - představuje  část  půdorysu objektu přiléhající po jedné 
straně k silniční komunikaci -  k nezastavěné části pozemku. 
 
Hlavní osa - je půdorysná osa souměrnosti nebo přímka půdorysné osnovy 
objektu omezená ve směru delšího rozměru tak, aby určovala rozmístění nosných 
svislých konstrukcí. 
 
Hlavní bod trasy (HB) - je bod v trase liniového stavebního objektu ve vymezené 
vzdálenosti, především ve styku dvou směrových prvků trasy (přímky a oblouku, 
dvou protisměrných oblouků a pod.). [1] 
 
 

5.2.2   Podrobné vytyčení stavebního objektu 
 

Podrobné vytyčení stavebního objektu znamená vytyčení rozměru a tvaru 
objektu ve vodorovném i svislém směru a vytyčení polohy jednotlivých částí a 
konstrukčních prvků vevnitř objektu. [1] 
 
 

5.3 Vytyčovací výkres a jeho obsah  

  
Vytyčovací výkres je součástí projektu, obsahuje úplné vyznačení všech 

vytyčovacích údajů, má znázorňovat vztah bodů podrobného vytyčování vzhledem 
k vytyčovací síti, resp. k osám stavby.  
Provedení vytyčovacího výkresu stavby je povinností projektanta. 
Vytyčovací výkresy se obvykle vystavují v měřítku podrobného polohopisu 
projektu, tj. v měřítcích 1:500, 1:1000, 1:2000 nebo 1: 5000. Pro úpravu 
vytyčovacích výkresů platí příslušná STN 01 3419 - Vytyčovací výkresy staveb. 
[1], [7], [12]   
Obsahem vytyčovacími výkresu jsou: 

 
1. vytyčovací síť - polohové a výškové body s jejich označením, a k ní vztáhnuté 

vytyčovací prvky, včetně přesnosti vytyčení, objekty, pokud je na ně vázané 
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vytyčení, nebo kdyţ jsou ve vzájemném vztahu k projektu (napojení projektu na 
stávající objekty, vzdálenosti od trasy atd. ), 

2. osy a obrysy navrhovaných objektů, 
3. vytyčovací prvky vázané na polohové a výškové body, 
4. orientace výkresu k severu, souřadnicová síť s označením souřadnicového 

systému a pouţitý výškový systém, 
5. u podrobných vytyčovacích výkresů jsou detaily vázané na základní ose 

objektu, které jsou ve vztahu k vytyčovací síti. [1] 
 
 

5.4 Přesnost  vytyčovací sítě a měření 

 

Přesnost určení polohy i výšek bodů vytyčovací sítě, prostorového a 

podrobného vytyčování stavebních objektů je různá, podle druhu výstavby, 

poţadavek na přesnost vytyčování objektů atd.  

Krajní odchylky pro provádění vytyčovacích prací a stavebních činností, 

jakoţ i vzájemný poměr mezi směrodatnou odchylkou a krajní odchylkou se 

smluvně definují při specifikaci geodetických činností. [7] 

 

5.5 Kontrola a dokumentace stavebních a vytyčovacích prací 

 
V průběhu výstavby je potřebné kontrolovat a dokumentovat skutečný stav 

realizace stavby, investor (autorizovaný geodet) vykonává kontrolní měření, 
kterými podle projektu ověřuje správný průběh výstavby – kvalita a dodrţení 
projektu. Při rozsáhlejších nebo technicky náročnějších stavbách se stanoví 
kontrolní dny.  

Kontrolní měření investora a měření skutečného stavu dodavatelem se 
vykonává ve vztahu k vytyčovací síti.  

Účelem měření je prokázat, ţe stavba se realizuje v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací. Kaţdá odchylka od projektové dokumentace pokud  
nejde o drobné změny musí být prerokováná a schválena schvalovatelem 
projektu. Odchylka od schválené projektové dokumentace můţe být jen v rámci 
stavebních tolerancí, jinak jde o vady stavby. 

Záznamy o vytyčovacích pracích vede geodet zhotovitele stavby ve formě 
stavebního a montáţního deníku anebo vytyčovacího protokolu. Stavební deník 
(SD) je důleţitou právní listinou sestavenou podle formálních a věcných 
náleţitostí. Zápis do stavebního deníku se potvrzuje podpisem účastníků stavby. 
[12] 
 
Investor stavby sleduje a prověřuje obsah stavebního deníku:  
 

 náčrt o definování objektu,  

 údaje (hodnoty) o vytyčovacích prvcích,  

 způsob označení vytyčených prvků,  
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 údaje o drobných změnách vzhledem k projektu, 

 kdo změny odsouhlasil / nařídil, 

 hlavní projektant stavby do deníku zaznamenává nedostatky a návrh 
opatření. [12] 
 

 
6 Skutečné provedení stavby 

 
6.1 Globální polohový systém GPS na určování polohy 

 
NAVSTAR GPS - Navigation System with Time And Ranging Global 

Positionig Systém je radionavigační systém tvořen ve Spojených státech 
amerických od roku 1973 pro vojenské účely. Systém je vybudován na základě 
umělých druţic Země a umoţňuje určit polohu bodů na zemském povrchu a 
přilehlém prostoru (zeměpisnou délku, šířku i výšku a přesný světový čas UTC - 
Universal Time Coordinated) na principu měření přesného času a vzdáleností. [9] 

Rusko vyvíjí obdobný navigační systémy GLONASS a Evropská unie s 
Evropskou vesmírnou agenturou systém s názvem Galileo. [6] 
 
 

6.1.1 Struktura GPS 
 
Struktura GPS je tvořená 3 základními segmenty:   

 kosmický, 

 řídící, 

 uţivatelský. 
 
 

6.1.1.1   Kosmický segment 
 

Kosmický segment podle původního plánu mělo tvořit 24 druţic, z toho 21 
aktivních a 3 záloţní. V současnosti je na oběţných drahách 31 druţic, z nich je 
28 aktivních. Oběţné dráhy jsou definovány tak, aby bylo moţné přijímat signály 
minimálně ze 4 druţic kdykoliv a kdekoliv na Zemi. 
Druţice obíhají v šesti oběţných drahách, v kaţdé dráze jsou 4 druţice. [9]   
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Obr.č.10 Rozložení navigačních družic systému GPS na oběžných drahách okolo Země [9] 

 
Výška oběţné dráhy je cca 20200 km, roviny oběţných drah jsou vůči rovině 

rovníku orientované v úhlu 55 °, který zajišťuje z kaţdého bodu na Zemi spojení 
nejméně se 4 druţicemi. Kaţdá druţice oběhne Zemi za čas 11 hodin 58minut a 
má na palubě 4 atomové hodiny. [9] 

 
 

 
 

Obr.č.11 Družice [9]   

 

6.1.1.2    Řídící segment (pozemní) 

 
Řídící segment je odpovědný za řízení celého GPS. Z uţivatelského hlediska 

je jeho hlavním úkolem aktualizovat údaje obsaţené v druţicových navigačních 
zprávách. Tento segment je tvořen systémem 4 monitorovacích pozemních stanic 
umístěných kolem celého světa. Hlavní řídicí stanice se nachází v Coloradu (USA) 
na letecké základně Falcon. Na mapě (obr.č.12) je rozmístění těchto stanic. [12] 
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 Obr.č.12  Rozmístění řídících stanic [12] 

 
Systém zahrnuje i 3 stanice, které vysílají na druţice údaje o jejich oběţných 

drahách a nastavení hodin. Kaţdá druţice můţe obdrţet aktualizované údaje 
i několikrát denně. [12] 
         Monitorovací stanice měří signály vysílané druţicemi a získané údaje 
přenášejí do Hlavního řídící stanice. Zde jsou na základě přijatých výsledků 
vypočtené přesné údaje oběţných drah (tzv. efemeridy) a opravy hodin pro 
jednotlivé druţice a přeneseny na vysílací stanice. Vysílací stanice pak minimálně 
jednou denně vysílají efemeridy a údaje o nastavení hodin na jednotlivé druţice a 
oni vysílají efemeridy svých oběţných drah a přesný čas do GPS přijímač. [9] ,[12] 
 

 

6.1.1.3    Uživatelský segment    
 

Uţivatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uţivatelů, vyhodnocovacích 
nástrojů a postupů. GPS přijímače uskuteční na základě přijatých signálů z druţic 
předběţné výpočty polohy, rychlosti a času - souřadnice (x, y, z, t). Tyto přijímače 
jsou pouţívány pro navigaci, určování polohy, měřictví, stanovování přesného 
času ale i pro ostatní účely. 

Mezi nejznámější výrobce přijímačů pro geodézii patří firma Trinble a Zeiss. 
Přijímače se dělí na jednofrekvenční a dvoufrekvenční – tyto mají vyšší přesnost. 
 
Vyuţití GPS na Slovensku: 

 budování geodetické sítě SlovGerenet: přesné určování polohy je moţné 
při pouţití referenčních přijímačů umístěných se známou polohou, které pak 
umoţní získat korekci pro opravu výpočtů z mobilních stanic (měřické 
práce, vytyčování geodetických sítí, měření související s tektonikou 
litosférických desek). 

 poskytování přesného časového signálu a případně i kmitočtového 
standardu: speciální GPS přijímače tak umoţňují pro potřeby 
astronomických observatoří, telekomunikačních zařízení laboratoří všeho 
druhu nastavit přesný čas a případně i přesnou frekvenci. 
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 pro výzkumné účely, například pro studium parametrů atmosféry. [9], [12], 
[13] 

 
 

6.1.2 GPS družicové signály 
 

Základní frekvence (Fundamental Frequency) pro odlišení všech signálů 
je F0 = 10,23 MHz. Celočíselným násobkem jsou vytvořeny 2 nosné vlnění 
označené jako L1 a L2. Pro jejich frekvence platí vztahy:  

 

f1 = 154 . f0                    (9) 
f2 = 120 . f0                   (10) 
 

Nosné vlnění L1 (1575,42 MHz, vlnová délka = 19cm) je modulované dvěma 
binárními pseudonáhodnými kódy (Pseudo Random Noise - PRN): 
Jedná se o přesný P-kód (Precision code), který můţe být pro vojenské účely 
zašifrován a C/A- kód (Coarse / Acquisition code). 
Signály modulující nosné vlnění L1 se nazývají signály Standardního polohového 
systému (Standard Positioning System - SPS). 
 

Nosné vlnění L2 (1227,60 MHz, vlnová délka 24cm) je modulované pouze 
P-kódem, respektive jeho šifrovanou variantou Y-kódem. 
Nosné vlnění L2 je pouţívané pro Přesný polohový systém (Precise 
Positioning System - PPS), protoţe umoţňuje vyloučit vliv ionosféry. 
 

Binární kód je přenášen také oběma nosnými frekvencemi jako i P-kód a 
C/A- kód a je modulovaný pomocí fázových posunů nosných vln. [9], [11] 
 
 

6.1.3 Metody měření pomocí GPS  
  
6.1.3.1    Metody měření podle měřených veličin 
 

 Kódové měření vzdáleností (code range): 
 
  Vyuţívají se kódová měření - pseudonáhodné kódy vysílané druţicemi 

GPS, výsledkem měření jsou pseudovzdálenosti ovlivněné nesynchronností hodin 
přijímače se systémovým časem GPS. 
           
 Přesnost kódových měření je 1 aţ 5 m. Příjem kódového signálu je moţný i 
přes menší překáţky (např. řidší vegetace), není nutné kontinuální sledování 
druţic. Určení polohy je moţné z jednotlivých simultánních měření na 4 a více 
druţicích. [11] 
 

 Fázové měření nosní vlny (carrier phase): 
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Vyuţívají fázová měření rozdílu vzdálenosti sledované druţice. Dějí se s 
milimetrovou přesností, poţadavkem je kontinuální měření a příjem signálu 
druţice. Přerušení signálu způsobí i malé překáţky. [11] 

 

 Kombinované – vyuţívají fázové i kódové měření. [11] 
 

 

6.1.3.2    Metody měření podle doby získání výsledné polohy 
 

 Metody v reálném čase (real-time processing): 
 

Metody v reálném čase – výsledky jsou známé okamţitě v terénu. [11] 
 

 Metody s následným zpracováním (postprocessing): 
 

Metody s následným zpracováním – měřená data se registrují a dodatečně 
se zpracovávají většinou mimo terén. [11] 

 
 

6.1.3.3    Metody měření  podle  přijímače: 
 

 Statické metody určování polohy (static positionig):  
 
Přijímač je vzhledem k Zemi celého měření v klidu. Čas měření je od 

několika minut aţ po několik hodin v závislosti od poţadované přesnosti měření. 
[11] 
 

 Kinematické metody určování polohy (kinematic positionig): 
  

Přijímač je během měření v pohybu.  Čas měření je od několika vteřin po 
několik minut. [11] 

 
 

6.1.3.4    Metody měření podle počtu použitých přijímačů 
  

 Absolutní určování polohy (point positionig): 
   

 

Obr.č.13 Geometrický princip určení polohy [9] 
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S jedním GPS přijímačem se na základě měření pseudovzdáleností určí 
prostorová plocha v geocentrickém souřadnicovém systému.  
Na měření stačí 1 aparatura, pro výpočet polohy se vyuţívá určování 
pseudovzdálenosti mezi druţicí a přijímačem pomoci pseudonáhodných kódů. 
Přesnost získaných geocentrických souřadnic závisí od délky observace, počtu a 
konfigurace druţíc a či je vyuţitý jen C/A kód, nebo je vyuţitý i P-kód a aktivace 
reţimu SA. [9], [13] 
 

 Relativní, diferenciální určování polohy (relative positionig, differential 
positionig): 
 
Je simultánní měření, vyţaduje uţití 2 a více GPS přijímačů.  
 
 

  

Obr.č. 14  Princip relativního určení polohy bodu [11] 

Relativním určováním polohy se rozumí měření,při kterém měříme signály 
z druţic současně na 2 bodech a známe polohu 1 z bodu. Výsledkem je vektor b – 
základnice. Vyuţívá se měření fázi nosné vlny.  

Diferenciální určování polohy - kdyţ určení polohy vychází z měření 
pseudovzdáleností a určení korekcí na referenčním bodě. [11]  
 
 

6.1.3.5    Metody měření podle počtu frekvenčních měření 
 

 Jednofrekvenční měření (single frequency measurements): 
 

Vyuţívá se jen vlna L1. Vplyv ionosféry se redukuje pomocí modelu, aktuální 
numerické hodnoty koeficientu jsou obsaţeny v navigační správě, která je 
součástí signálu vysílaného druţicí.  
Při relativních fázových měřeních je vyuţití jednofrekvenčních přijímačů omezeno 
do vzdálenosti 10 km. [11] 
 

 Dvoufrekvenční měření (dual frequency measurements): 
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  Současné měření kódu nebo fází na obou nosních vlnách L1 a L2.  
V lineárních kombinacích fázových nebo kódových měření je eliminovaný vplyv 
ionosféry. [11] 
 
 

6.1.4 Výběr metody měření pomocí GPS 
  

Výběr metody měření s vyuţitím GPS závisí od poţadavků a charakteru 
projektu, od poţadované přesnosti, případně od časových limitů.  

Přesnost značně závisí od aktuálního rozloţení druţic, stavu ionosféry, 
modelu eliminace troposféry, pouţitých poloh druţic, také od pouţitého softwaru 
při zpracovaní měření. [11] 
 

 
6.1.4.1    Kinematická metoda v reálním čase – RTK 
 

Kinematická metoda v reálním čase - nejpouţívanější metoda měření 
pomocí GPS. 

Princip RTK : okamţitý přenos měřených údajů prostřednictvím radiového 
signálu do pohybujícího se přijímače.  P řijímač má zabudovaný software na 
zpracování fázových měření, proto okamţitě po inicializaci je moţné zpracovat 
měřený signál - měření v reálném čase.  Spolehlivost RTK je závislá od 
spolehlivosti spojení pomocí radiomodemu, nebo sítě GSM. [11] 
 
Měření metodou RTK je moţné uskutečnit 2 způsoby: 
 

 Statické měření v reálním čase: 
 
Statické měření v reálním čase - nejlepší výsledky souřadnic se získají, 

kdyţ měření na bodě trvá několik minut. Výslední souřadnice jsou průměrem 
měření uskutečněných na měřeném bodě. [11] 

 
Polohová přesnost:   

s= 5 mm + 2 ppm . b                (11) 

b - vzdálenost mezi referenční a pohybující se měřickou stanicí  
 

 Kinematické měření v reálním čase: 
 

Kinematické měření v reálním čase - pohybující se přijímač plynule mění 
svoji polohu, registrují se okamţité souřadnice v intervalu od 0,1s aţ několik 
desítek sekund. [11] 
 
Polohová přesnost:      
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s= 10 mm + 2 ppm . b                (12) 

6.1.5 Výhody a omezení GPS 

 
Výhody GPS: 
 
GPS má proti klasickým měřickým metodám četné výhody: 

 není nutná viditelnost mezi body, 

 lze ji pouţít v jakoukoliv denní dobu a při jakémkoliv počasí, 

 výsledky jsou naměřené s velmi vysokou geodetickou přesností, 

 většina prací je provedena v kratším čase a s méně lidmi. [6] 
 
Omezení GPS: 
 

Nelze měřit GPS uvnitř staveb, v podzemí apod., je obtíţné pouţívat GPS 
v centrech měst nebo v lese (druţicový signál blokován vysokými budovami, 
stromy), protoţe je nutné, aby GPS anténa mohla přijímat signál od nejméně 4 
druţic pohybujících se 15° nad obzorem. Tato omezení musíme nahradit 
klasickým měřením elektronickými tachymetry nebo jejich kombinací s GPS. [6]  

 
 

6.2 Ukončení stavby 

 
Po ukončení stavby kaţdého objektu je dodavatel povinný odběratelovi 

odevzdat  dokumentaci  skutečné realizace stavby v době odevzdání a převzetí 
hotové stavby. [12] 

 
K termínu ukončení stavby (při kolaudaci) autorizovaný geodet a kartograf 

uzavře vypracovanou dokumentaci o skutečném provedení stavby včetně 
geodetické části této dokumentace: [8], [12] 
 
a) souborné zpracování včetně tvorby informačního systému a archivaci 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle reálně 
provedených stavebních prací - prostorová poloha, rozměry zhotovovaných 
objektů, vedení a objektů navazujících na stavbu, 

b) porealizační dokumentaci na majetkoprávní vypořádání pozemků podle 
skutečného provedení stavby a vyhotovení GP, 

c) měření posunů a deformací objektů a zařízení, pokud to vyţaduje povaha 
stavby, nebo to ukládá projektová dokumentace. [8] 

 

 

6.2.1 Dokumentace geodetických prací skutečného provedení 
stavby 

 

Geodetická dokumentace obsahuje číselné a grafické znázornění výsledků 
zaměření skutečné polohy a výšky dokončených pozemních, podzemních a 
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nadzemních objektů, zařízení a terénních úprav na body vytyčovací sítě na 
staveništi. 

Zaměření podzemních objektů, inţenýrských sítí a zařízení musí být 
provedena vţdy před jejich zakrytím. 

Geodet určí mírku grafických podkladů tak, aby tyto zodpovídali potřebám 
stavby a podrobnosti zobrazovaných údajů. Grafická dokumentace se většinou 
zpracovává v měřítku 1: 1 000, 1: 500, případně 1:200.  

Stejně se rozhodne pro formu znázornění výškopisu: vrstevnice (rozestup 
vrstevnic) nebo výškové kóty. 

Dokumentace se archivuje a vyuţívá ke kolaudačnímu řízení, během 
provozu na údrţbu objektů a při rekonstrukcích. 

Geodetická část dokumentace se předává také územním orgánům geodézie 
a kartografie na aktualizaci státních mapových děl, na úpravu majetkových 
právních vztahů na katastru nemovitostí. [7], [12] 
 
 

7 Plánování a příprava stavby výstavby Dětského dopravního 
hřiště Žilina – Vlčince II 

 

Na výstavbě a realizaci dětského dopravního hřiště Ţilina – Vlčince II se 
podle vyhlášky SÚGK č.11/74 Zb., resp. č.10/74 Sb. - o geodetických pracích ve 
výstavbě, podíleli účastníci výstavby:  

 investor - dílo financovalo Město Ţilina, Městská policie z vysbíraných pokut a 
Rada vlády SR v rámci programu prevence, 

 generální projektant - Ing.Jozef Hulín, autorizovaný stavební inţenýr,  

  dodavatel SATES MORAVA spol. s r.o., org. sloţka, Kragujevská 12, 010 01 
Ţilina. 

Při této výstavbě se vyţadovali geodetické měření a vytyčování v různých 
fázích výstavby, od projektové přípravy aţ po porealizační zaměření stavby. 

V  případě výstavby Dětského dopravního hřiště v Ţilině - Vlčince II se 
jednalo o jednoduchý investiční záměr, byla zpracována jednostupňová 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro 
stavební povolení (DSP). 

V průběhu výstavby geodetické práce geodeta investora, geodeta zhotovitele 
i geodeta projektanta zastřešoval 1 geodet Ing. František Matys.  

Bylo potřebné vyhotovit část projektu - dokumentaci stavebního povolení 
(DSP), která je zároveň realizační dokumentací stavby (RDS) podle náleţitostí 
vyplývajících z legislativy. 

Ing.Jozef Hulín, projektant výstavby, uţ měl vytvořený návrh o umístění 
stavby na parcele č.7725 v k.ú. Ţilina. Určil nám záběr území, na kterém se bude 
realizovat stavba.  

Majetkoprávním elaborátem jsme zjistili, ţe vlastníkem dotčené parcely č.C-
KN 7725 o výměře 6053m2 na LV č.1100 je Město Ţilina v spoluvlastnickém 
podílu 1 / 1. V příloze č.1 uvádím snímek z katastrální mapy i LV č.1100. 
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8 Vlastní zaměření 
 

8.1 Rekognoskace terénu 

 
Na podzim r. 2008 proběhla rekognoskace terénu s cílem navrhnout a 

stabilizovat body PBPP, které budou slouţit jako stanoviska pro podrobné 
zaměření. 

Při mapování sídliště Vlčince v r.1986 Geodézií a.s. Ţilina bylo zaloţeno 
polygonovou metodou bodové pole PBPP. Z polygonových bodů č.1564 a č.1540 
se v r.1988 určil bod č.1800, který je stabilizován jako kříţek v obrubníku vedle 
parkoviště (obr.č.2). Při rekognoskaci byli podle místopisů v příloze č.2 tyto 
polygonové body nalezené a pouţité na zhuštění bodového pole. 

 
 

8.2 Zhuštění bodového pole 

 
Geodetické práce při výstavbě dětského dopravního hřiště Ţilina – Vlčince II 

jsme prováděli v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK) a ve výškovém  systému  Balt po vyrovnání (Bpv).  

Rajón patří mezi geodetické metody budování a zhušťování bodového pole. 
Rajonem z polygonového bodu č.1800 s orientací na body č.1564 a 1540 jsme 
polohově i výškově určily stanoviště přístroje č.8003 a č.8004 v 3. třídě přesnosti  
mxy=0.06m. 
Rajóny jsou vypočítány v programu Geus. Výpočtový protokol je uveden v příloze 
č.3. 

Body bodového pole byly dočasně stabilizovány na pevném povrchu: bod 
č.8003 - nastřelený hřebík v chodníku (obr.č.15) a bod č.8004 – stabilizován 
zabetonovanou ţeleznou trubkou. 
 

 
 

Obr.č.15  Dočasná stabilizace bodu č.8003 nastřeleným hřebíkem v chodníku  
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8.3 Polohopisné a výškopisné zaměření Dětského dopravního 

hřiště Žilina - Vlčince II 

 
Vzniklá stanovište přístrojů č.8003 a č.8004 byly nezbytné pro podrobné 

zaměření polohopisu metodou polárních souřadnic (vznikly 2 polární soustavy) s 
orientací na bod č. 1800 spolu s trigonometrickým měřením výšek podrobných 
bodů v 3. třídě přesnosti mxy = 0.06m. Před zahájením měření jsme změřili i výšku 
přístroje a výšku cíle. 

Pouţitý byl elektronický dálkoměr Leica TC 1205, naměřená data 
podrobných bodů v příloze č.4 se v průběhu měření registrovaly na paměťovou 
kartu přístroje, číslovali se od čísla 1. Podrobné body měření jsme signalizovali 
zrcadlem. 

Předmětem měření byly tyto prvky polohopisu: 
kraj komunikace, chodníky, obrubníky, lomové body oplocení, stromy, veřejné 
osvětlení, rohy dvou asfaltových hřišť, rohy asfaltové plochy pod kontejnery, 
nadzemní znaky podzemních vedení (šachty, vodovodní šoupátko, vpusť), vrt. 

Zhuštěné bodové pole o body č.8003 a č.8004 spolu se zaměřenými prvky 
polohopisu jsme ve sledu měření zakreslovali do měřického náčrtu ve formátu A4 - 
příloha č.4. 

 
 

8.3.1 Zpracování naměřených hodnot polohopisného a 
výškopisného zaměření 

 
Po polohopisném a výškopisném zaměření následovalo zpracování dat v 

kanceláři.  
První jsou spočteny nově určené body č.8003 a č.8004 v programu Geus, 

které byly pouţity jako stanoviště na podrobné měření a vytyčování objektů. Z 
paměťové karty přístroje jsme naměřená data exportovali do výpočetního 
programu Geus. Zaloţili jsme si soubor s názvem ZADDI.txt, do kterého jsme 
vloţili souřadnice i výšky známých bodů č. 1564 a 1540, výšku přístroje a výšku 
cíle jako podklad pro výpočet. V nabídce "Metody výpočtu souřadnic bodů" po 
volbě "Polární metody" jsme vypočítali souřadnice bodů č.. 8003 a č.8004 s 
přesností na 2 desetinné místa. Výpočtový protokol - příloha č.3.  
 

Ve výpočetním programu Geus jsme pokračovali výpočtem souřadnic 
naměřených podrobných bodů. V nabídce "Metody výpočtu souřadnic bodů" jsme 
kromě "Polární metody" zvolily "Dávkou" proto, aby po načtení všech bodů z 
paměťové karty nám vypočítal souřadnice i výšky podrobných bodů najednou pro 
celý tento soubor a to s přesností na 2 desetinné místa. 
 

Následoval export textového souboru ZADDI.txt souřadnic podrobných bodů 
z Geuse do programu SmartSketch. 
 
         V grafickém programu SmartSketch jsme si zaloţili soubor s názvem 
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ZADDI.igr, v nabídce "Layer display" si volíme vrstvy, ve kterých budeme 
postupně pracovat: 

 

 čísla podrobných bodů - popis čísel modrou barvou, 

 podrobné body - vykreslování souřadnic podrobných bodů - kříţků -  
červenou barvou, 

 výšky a hloubky - popis výšek a hloubek podrobných bodů fialovou 
barvou, 

 body ZBPP a PBPP - vykreslení souřadnic bodů ZBPP a PBPP - krouţek 
s tečkou - ţlutou barvou, 

 čísla bodů ZBPP a PBPP - popis bodů ZBPP a PBPP ţlutou barvou. 

 
 
Podrobné body se spojují formou "Linie" ve vrstvách, které jsme si vytvořili: 
 

 z_cesty - obsahuje zaměřené cesty a chodníky, vykreslené čárou tlustou 
18, barvou černou, 

 z_ploty - obsahuje zaměřené ploty, vykreslené v tloušťce čáry 18, barvou 
zelenou, 

 z_vstupy - obsahuje zaměřené vstupy, brány, vykreslené čárou tlustou 
18, barvou černou, 

 z_značky - obsahuje zaměřená sloupy veřejného osvětlení, čtvercové 
šachty, vykreslené černou barvou, 

 z_stavby - obsahuje zaměřené stavby, vykreslené modrou barvou, 

 z_popis - obsahuje např. popis zaměřených staveb modrou barvou o výši 
písma 2mm (nebo podle potřeby), popis zaměřených plotů zelenou 
barvou o výši písma 2mm, barvy popisů se liší podle předmětu a výšky 
písma, je moţné je měnit podle potřeby a situace v grafice. 

 z_HA - obsahuje hektarovou síť, vykreslenou kříţkem s čísly x-ových a y-
ových souřadnic, černou barvou. 

 
V programu SmartSketch je vytvořena "Knihovna symbolů", vyuţívá se na 

výběr mapových značek ohledem na měřítko mapy. Pouţili jsme značky pro 
znázornění stromů, travnatých ploch, veřejného osvětlení, semaforů a dopravních 
značek. 

 
 

8.4 Průzkum inženýrských sítí 

 
 Takto vytvořený grafický podklad slouţil k ověření inţenýrských sítí. 
Na jejich průzkum bylo potřebné vyjádření správců podzemních sítí o umístění 
jejich sítí na parcele č.7725 se zakreslením do tohoto podkladu. 
Vyjádření správců SPP, UPC, ŢIVO, SSE a Sevak uvádím v přílohách č.5. Jejich 
sítě se na parcele nenacházely, překládka sítí nutná nebyla, ani vypracování GP 
pro zřízení věcných břemen. Na parcele se nacházelo pouze jedno veřejné 
osvětlení ŢIVO, po polohopisném a výškopisném zaměření prvků polohopisu jsme 
ho zakreslili do výkresu příslušející značkou. 
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8.5 Vytyčovací výkres a výpočet polárních souřadnic 

vytyčovaných bodů 

 
Výkres poslouţil projektantovi jako podklad pro polohové a výškové osazení 

stavby do terénu. Odpovědný projektant pořídil projekt, jeho součástí je i 
vytyčovací výkres s graficky vyznačenými podrobnými body a s písemnou částí 
projektu - seznamem souřadnic vytyčovaných bodů. 

Vytyčovací výkres i seznam pravoúhlých souřadnic vytyčováních bodů 
v příloze č.6. Vytyčovací výkres vyhotovil v měřítku M 1:500, protoţe měřítko 
vytyčovacího výkresu by mělo byt shodné s měřítkem měřického náčrtu.  

 
Obsahem našeho vytyčovacího výkresu jsou body podrobného vytyčení:   

 osy stavebních objektů – komunikací značené písmenem L, 

 počátky oblouků značené písmenem Z, 

 středy oblouků značené písmenem S,  

 vrcholy oblouků značené písmenem V, 

 konce oblouků značené písmenem K , 

 průsečíky komunikací značené písmenem P, 

 lomy oplocení značené písmenem O, 

 rohy hřišť značené písmeny A-K. 
 

Kancelářské práce pokračovaly výpočtem polárních souřadnic vytyčovaných 
bodů získaných z pravoúhlých souřadnic vytyčovaných bodů, které jsme znali z 
písemné části projektu od projektanta stavby. V programu Geus jsme zvolili ikonu 
"Vytyčovací prvky" a po zadání souřadnic stanoviska č.. 8003, orientace na bod 
č.8004 a pravoúhlých souřadnic (x, y) vytyčovaných bodů program vypočítal jejich 
polární souřadnice (úhel a délku). 

Seznam vytyčovaných bodů s polárními souřadnicemi v přílohe č.7. 
 
 

8.6 Vytyčení Dětského dopravního hřiště Žilina – Vlčince II 

 
Vytyčování jsme převáděli polární metodou ze stanovisek přístrojů č.8003 a 

č.8004, ze kterých jsme před časem stavbu polohopisně a výškopisně zaměřili, s 
orientací na bod č.1800 - roh budovy.  

Předměty vytyčování byly prvky označené a zakreslené ve vytyčovacím 
výkrese, kterých polární vytyčovací souřadnice jsme si předem vypočítali. 
Z ekonomického hlediska se podle poţadavků zadavatele výšky podrobných bodů 
nevytyčovali.  
 

Opět jsme pouţili elektronický dálkoměr Leica TC 1205, vytyčené body 
stavby jsme signalizovali zrcadlem a zakreslovali do měřického náčrtu. Měřické 
náčrty jsme si vytvořili jako kopie vytyčovacího výkresu dodaného od projektanta. 
Vytyčené body stavby jsme stabilizovali ţeleznými tyčemi a pro lepší signalizaci 
jsme je označili barevným sprejem. 
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Dodavatel stavby si při zemních pracích vyţádat vytyčení hlavních bodů 

objektu, aby se poté odstranila vrstva ornice o hloubce 15 cm. Tyto geodetické 

vytyčovací práce probíhaly v 5. etapách, rozsah jednotlivých etap byl závislý od 

poţadavků pracovníků na stavbě. 

Dne 22.9.2008 se uskutečnila I. etapa vytyčování. Ze stanoviska č.8003 jsme 

vytyčili 18 bodů prvků stavebního objektu, jednalo se o průsečíky komunikací 

označeny ve vytyčovací výkresy P7, P8, P9 a P10, osy komunikací označené V4 a 

V5 (obr.č.16) a rohy hřišť označené D, E, F, G, H, I, J a K.  

  
   
         Obr.č.16  Vytyčení osy komunikace                   Obr.č.17  Vytyčení osy komunikace     

 
Po vytyčení následovalo odstranění humusu v této lokalitě a pokračovali 

jsme v II. etapě vytyčování. Jelikoţ při odstraňování ornice se mnohokrát 
stabilizace vytyčování bodů znehodnotila, bylo nutné tyto body opět vytyčit. V této 
fázi vytyčování se ze stanoviště přístroje č.8003 nanovo vytyčili všechny prvky z I. 
etapy a dalších 6 nových prvků stavby: průsečíky komunikací označené ve 
vytyčovacím výkresu P4, P5 a P6 a osa komunikace označena V3. 

 

.                 

       Obr.č.18  Odstranění vrstvy ornice                       Obr.č.19  Bod vytyčený po odstranění ornice             
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30.9.2008 proběhly geodetické vytyčovací práce v III. etapě. Ze stanoviska 

přístroje č.8003 bylo nutné pro znehodnocení 10 prvků obnovit, ze stanoviště 

přístroje č.8004 jsme vytyčili dalších 8 nových prvků stavby, mezi nimi byl i střed 

oblouku značený písmenem S20. Spolu jsme vytyčili 18 prvků.  

 

Obr.č.20  Vytyčení středu oblouku S20 v III. etapě vytyčování 

 

Po odstranění ornice jsme ve stejný den v této lokalitě podruhé vytýčili 

stejných 8 prvků ze stanoviska č.8004. 

 

    Obr.č.21  Vytyčení středu oblouku S20 v IV. etapě vytyčování  

 

V poslední V.etapě jsme vytyčili zbylé prvky dětského dopravního hřiště, 
všech vytyčovacích prvků bylo 38, některé se opakovaně vytyčovali v několika 
etapách. I kdyţ ve vytyčovacím výkresu a v seznamu souřadnic vytyčovaných 
bodů se nacházely i lomy oplocení, dodavatel stavby je ţádal nezahrnout do 
vytyčovacích prací. 
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      Obr.č.21  Střed oblouku S20 v průběhu V.etapy vytyčovaní 

 

V přílohách přikládám 5 měřických náčrtů, tvořili jsme pro kaţdou etapu 

vytyčování samostatný přehled, kde byla podrobně zachzcena situace. Pro lepší 

orientaci při měření jsme si kaţdý bod vytyčování očíslovali souběţně s měřením 

a s číslem bodu v seznamu souřadnic vytyčovacích prvků počínaje od č.1, viz. 

příloha č.7. 

Přesnost vytyčování stavebního objektu je podle tohoto druhu výstavby 

a podle poţadavek na přesnost vytyčování v 3. třídě přesnosti mxy=0.06m.   

 

8.7 Skutečné provedení Dětského dopravního hřiště Žilina – 

Vlčince II     

V případě výstavby dětského dopravního hřiště byla také samozřejmostí 
kontrola vytyčovacích prací kontrolním měřením na zjištění překročení povolených 
tolerancí podle pokynů v projektu. 

Ověřovací a kontrolní měření jsme řešili skutečným zaměřením stavby, 
metodu měření jsme si zvolili s vyuţitím GPS. Jedná se o kinematickou metodu v 
reálném čase - RTK. Jelikoţ druţicový signál byl na některých místech v areálu 
stavby blokován stromy, doplnili jsme skutečné zaměření stavby i klasickým 
zaměřením polohopisu metodou polárních souřadnic s vyuţitím totální stanice 
Leica TC 1205. 
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8.7.1 Skutečné provedení Dětského dopravního hřiště s využitím 
systému Leica GPS900CS 

 

Systém Leica GPS900CS má nahrané programy pro různé geodetická 
měření, pro měření a vytyčování v reálném čase RTK. S pouţitím tohoto přístroje 
jsme měli moţnost skutečné zaměření jiţ vybudovaného hřiště provést velmi 
rychle a přesně.  

Ovladač přístroje disponuje barevným displejem, pracuje pomocí klávesnice 
a funkčních tlačítek. Před začátkem samotného měření jsme si navolili 
souřadnicový systém (S-JTSK), referenční síť (Ţilina), metodu zaměření (RTK), 
ukládání dat do zvoleného souboru ZADDI, sledovali jsme stav druţic a během 
měření jsme měli moţnost tyto údaje kontrolovat. 
 
 

 
 

Obr.č.22  Leica GPS900CS – displej ovládače 

 
S geodetickým  RTK přijímačem jsme se plynule přesouvali na body 

zaměření a pokud přijímač přijímal signál od nejméně 4 druţic, tak v průběhu pár 
vteřin proběhla registrace souřadnic bodu. Důleţitým údajem kontroly na displeji 
ovládače přístroje byla přesnost zaměření bodů. Bylo nutné dosledovat  před 

registrací kaţdého bodu odchylku v souřadnicích x a y. Při našem měření se 
podařilo body zaměřit s přesností v rozmezí souřadnicových odchylek 0.010 - 
0.050m, coţ vyhovovalo měření 3. třídě přesnosti. 

 
Naměřené údaje podrobných bodů hřiště se v době měření registrovali na 

CompactFlash kartu přístroje, číslovali se od čísla 1. Konečný počet bodů 
zaměřených touto metodou je 297. Seznam zaměřených bodů metodou RTK je 
v příloze č.8.  

 
Předměty zaměření byly prvky polohopisu: 

 
lomové body a oblouky asfaltových komunikací, asfaltových chodníků, chodníků 
pokrytých dlaţbou, lomové body oplocení, 1 veřejné osvětlení, rohy 
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basketbalového hřiště, rohy fotbalového hřiště, rohy dětského hřiště s 
houpačkami, rohy budovy městské policie, dopravní značky, semafory, vchodová 
brána a lavičky.  
 

Zároveň s měřením jsme všechny předměty zakreslovali do měřického 
náčrtu ve formátu A4 - příloha č. 8 , Do tohoto náčrtu jsme pokračovali 
zakreslováním bodů zaměřených i elektronickým dálkoměrem Leica TC 1205. 

 
 

8.7.2 Skutečné provedení Dětského dopravního hřiště s využitím 
totální stanice Leica TC 1205. 

 

Podobně jako při polohopisném a výškopisném zaměření této stavby jsme si 
i nyní museli zhustit bodové pole. S vyuţitím GPS jsme měli úkol o to jednodušší, 
ţe nám souřadnice nově určených stanovišť přístroje Leica TC 1205 byly známy 
jiţ přímo v terénu a nebyly na jejich zjištění nutné kancelářské výpočty. 

Za stanoviště přístroje č.5001 jsme si zvolili roh basketbalového hřiště (obr.č. 
23), stabilizace byla realizovaná ţelezným hřebem (obr. č.24). 

 

   

       Obr.č.23 Stanoviště přístroje č.5001              Obr.č.24 Stabilizace stanoviště přístroje č.5001     

 
Na stabilizaci stanoviště přístroje č.5002 byl také pouţítý ţelezný hřeb na 

chodníku mezi parkovištěm a trávníkem (obr.č. 25 a č.26).  
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      Obr.č.25 Stanovisko přístroje č.5002              Obr.č.26 Stabilizace stanoviska přístroje č.5002     

 
Zaměření skutečného provedení stavby pomocí přístroje Leica TC 1205 

probíhalo metodou polárních souřadnic s trigonometrickým měřením výšek 
zaměřování bodů, z obou stanovišť jsme přístroje orientovali na polygonový bod 
č.1800. 

Naměřené údaje podrobných bodů se opět během měření registrovali na 
paměťovou kartu přístroje. Podrobné body měření jsme signalizovali odrazným 
optickým hranolem, před zahájením měření jsme změřili jeho výšku spolu s výší 
přístroje. Číslování bodů pokračovalo od čísla 300, končí číslem 442. 

 
Předměty zaměření byly prvky stavby, které jsme pro nedostatečný příjem 

signálu druţic nemohli zaměřit metodou GPS. Jedná se o body nacházející se v 
prostorách v blízkosti stromů a budovy Městské policie. 

Zaměření touto metodou v 3. třídě přesnosti splňuje maximální střední 
souřadnicovou chybu mxy=0.06m. 

 
 

8.7.3 Zpracování naměřených hodnot skutečného provedení 
Dětského dopravního hřiště 
 

Po skutečném zaměření stavby jsme pokračovali (podobně jako při 
polohopisném a výškopisném zaměření) zpracováním naměřených údajů v 
kanceláři. Z paměťových karet obou přístrojů jsme exportovali naměřená data do 
výpočetního programu Geus. Zaloţili jsme si soubory s názvy F_zaddi-stroj.txt a  
ZADDI-gps.txt, viz. příloha č.8.  

V případě textového souboru přístroje Leica TC 1205 jsme museli v 
programu Geus po vloţení známých souřadnic stanovišť přístroje č.5001 a č.5002, 
také výšky přístroje a výšky cíle, vypočítat postupem popsaným v kapitole č.8.3.1 
pravoúhlé souřadnice zaměřených bodů stavby.  Výsledkem je výpočetný protokol 
uveden v příloze č.8 

Následoval export obou textových souborů souřadnic podrobných bodů z 
Geusu do programu SmartSketch.  

V grafickém programu SmartSketch jsme si zaloţili soubor s názvem 
ZADDI.igr a stejným postupem jako je popsaný v kapitole č.8.3.1, tj. s vyuţitím 
vrstev i mapových značek jsme vyhotovili grafické znázornění výsledků zaměření 
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skutečného provedení stavby v měřítku M 1:500. Výškopis jsme znázornili formou 
výškových kót. Nejdůleţitějším podkladem při práci s grafikou byl měřický náčrt 
zpracován v terénu. 

 
Obsahem grafické části dokumentu jsou: 

asfaltové komunikace, asfaltové chodníky a chodníky pokryté dlaţbou, oplocení 
dětského dopravního hřiště, veřejné osvětlení, basketbalové a fotbalové hřiště, 
dětského hřiště s houpačkami, budova Městské policie, značky dopravního 
značení, značky semaforu, značky stromů, značky trávníků, hektarová síť a popis. 
 

 
8.8 Ukončení stavby Dětského dopravního hřiště       

 
Naším hlavním úkolem při výstavbě Dětského dopravního hřiště bylo 

vyhotovit dokumentaci stavebního povolení (DSP), která zároveň splňuje funkci 
realizační dokumentace stavby (RDS) a provést kontrolní měření. Úkoly 
nezahrnovali měření posunů a přetvoření stavby. 

 
K termínu ukončení stavby se uzavřela dokumentace o skutečném provedení 

stavby, kontrolní měření jsme zajistili skutečným zaměřením stavby a ukázalo se, 
ţe stavba se realizovala ve shodě s projektovou dokumentací. 

 
Vyhotovili jsme grafickou část dokumentace – polohopisní a výškopisní plán 

skutečného provedení stavby uveden v příloze č.8. Tento dokument bude v 
budoucnosti moţné vyuţít ke kolaudačnímu řízení. 

 
 

9 Použité přístroje, pomůcky a programové vybavení 
 

9.1 Použité přístroje a pomůcky 

 
Polohopisné a výškopisné zaměření a vytyčení stavby bylo realizováno 

elektronickým dálkoměrem Leica TC 1205, část porealizačního zaměření stavby 
jsme řešili přístrojem Leica GPS900CS. 

 

Dalšími pouţitými pomůckami byly: 

 1x  stativ, 

 1x  odrazný optický hranol (obr.č.27), 

 1x svinovací metr. 
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Obr.č.27 Odrazný optický hranol 

 

9.1.1 Popis přístroje Leica TC 1205 
 

 

Obr.č.28  Leica TC 1205 

 

Totální stanice Leica TC 1205 je integrovaný měřicí systém firmy Leica. 
Přístroj se ovládá pomocí operačních kláves příkazy, které se zobrazují spolu s 
naměřenými hodnotami na displeji zobrazeném na obr.č.29. 
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Obr.č.29 Displej přístroje Leica TC 1205 
 

Měření se provádí s registrací na paměťovou kartu Compact Flash nebo bez 
registrace. Automaticky registruje při měření všechny parametry, při jejich výstupu 
je moţný export dat do formátu INDEX / ASCII / DXF, anebo do uţivatelem volně 
definovaného formátu. 

Leica TC 1205 má tyto části: drţadlo, upínací šroub drţadla, kolimátor, 
objektiv dalekohledu, čočka dalekohledu, zaostřovací kruh, konektor pro výstup 
dat, západka baterie, výšková značka přístroje, baterie, dalekohled optické 
centrace, libela (alhidádová a krabicová), okno displeje, funkční klávesy, 
vodorovný hrubý a jemný šroub, vertikální hrubý a jemný šroub, základní deska. 
Před měřením je moţné přímo v terénu uloţit do přístroje atmosférické korekce 
teploty, tlaku, vlhkosti, ppm a přístroj je také schopen měřit s opravami z refrakce 
a ze zakřivení Země. 

Nabídka "Konfigurace" řídí různé aspekty měření, např. automatické 
číslování podrobných bodů a korekci libely. 

V nabídce "Měření" je moţnost výběru programu z velké škály geodetických 
metod měření. 

Úhly se měří pomocí fotoelektrického inkrementálního rotačního snímače s 
přesností 5 ". Kruhy mají dvojité čtení a jsou vybaveny absolutní nulovou značkou. 
Měřič má moţnost zvolit si úhlové jednotky, přístroj je schopen měřit ve stupních, 
nebo v gónoch. Také je moţnost měření horizontálních úhlů ve směru i v 
protisměru hodinových ručiček a je moţné nastavení nulového nebo libovolného 
čtení. 

Délky se měří pomocí infračerveného světla odraţeného od optického 
hranolu, paprsek vysílá a přijímá elektronika koaxiální umístěna v dalekohledu 
dálkoměrů. Maximální dosah při měření délek s odrazným hranolem je 2400 m, 
přesnost měření délky je ± 0,02 m. Je moţná volba jednotky vzdálenosti, měří se v 
metrech nebo ve stopách. 

Totální stanice Leica TC 1205 je certifikována výrobcem podle normy ISO 
17123-3 a ISO 17123-4. [14] 
          V příloze č.9. přikládám kalibrační list přístroje Leica TC 1205. 
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9.1.2 Popis přístroje Leica GPS900CS      

 

Skutečné zaměření stavby kinematickou metodou v reálném čase – RTK 
jsme realizovali prostřednictvím přístroje Leica GPS900CS. 

 

   
 
        Obr.č.30  Leica GPS900CS - přijímač                   Obr.č.31 Leica GPS900CS – ovládač 

 
 

Tabulka č.7:  Technická data a vlastnosti systému Leica GPS900CS [15].   

 
Přijímač GPS900CS ATX900 GG přijímač 

Technologie SmartTrack + 

Typ:  Dvojfrekvenční, GNSS geodetický RTK přijímač 

Módy měření 

Statická, rychlá statická, kinematická On the fly, 
L1 + L2, kódová, fázové, Reálný čas RTK 
standardně, Postprocessing, DGPS / RTCM 
standardně, nahrané programy pro různé 
geodetické měření a měření a vytyčování v 
reálném čase RTK 

RTK Ano, SmartTrack + 

Kanály 
14 L1 + 14 L2 GPS / WAAS / EGNOS                                                                 

12L1 + 12L2 GLONASS 

Napájení 

Vyměnitelné Li-Ion Li-Ion 2AH mini baterie zasouvané do přijímače 
Dodávané baterie napájí celý systém nepřetrţitě cca 10 hodin 

Vstup externího napájení 10.5V-28V 

Hmotnost 

ATX900 GG 1.12kg 

RX900CSc. 0.75kg 

Pracovní Teploty (ISO9022, MIL-STD-810F) 

Přijímač -40 °C aţ +65 °C 

SmartAnténa -40 °C aţ +70 °C  

Ovladač -30 °C aţ +65 °C  

Ochrana proti vodě, prachu a písku (Přijímač, SmartAnténa a ovladač) 

Vodotěsný pro ponoření do 1m. IP67, MIL-STD-810F  

Prachotěsný 



Bc. Stupárková  Andrea:    Geodetické  práce  při  výstavbě  dětského  dopravního  hřiště  Ţilina - Vlčince II 

 

  
2010                                      44 

Náraz / pád na tvrdý povrch 

Přijímač i ovladač: vydrţí pád z výšky 1m  

SmartCheck 

Výkonná technologie RTK s dlouhým dosahem 

Inicializace obvykle 8 sekund 

Zpoţdění <0.03 sekund 

Dosah RTK 50km nebo více, za vhodných podmínek 

Sebekontrole inicializace RTK  

Přesnosti RTK: Horizontální: 10mm + 1ppm, kinematická  

Vertikální: 20mm + 1ppm, kinematická  

Spolehlivost: 99.99% pro základnice do 50km 

Postprocessing se softwarem Leica  GeoOffice 

Horizontální: 10mm + 1ppm, kinematická  

Vertikální: 20mm + 1ppm, kinematická  

Horizontální: 5mm + 0.5ppm, statická  

Vertikální: 10mm + 0.5ppm, statická 

Ovladač RX900CSc (WinCE) 

Vysoký kontrast, 1 / 4 VGA plněbarevný displej. Výborně čitelný na slunci.Dotyková 
obrazovka 11 řádků x 32 znaků  

Úplná alfanumerická QWERTY klávesnice s podsvícením.Funkční tlačítka F1-F6 a 
uţivatelsky definované tlačítka F7-F12 + tlačítko USER 

Zobrazované informace 

Veškeré zobrazované informace: stav, sledování druţic, ukládání dat, měřené data, RTK, 
DGPS, navigace, měření, vytyčování, přesnost, zeměpisné, kartézské, rovinné souřadnice 

(včetně S-JTSK), atd..  

Grafické zobrazení měření. Změna měřítka. Zaměřené měření: body mohou být přímo 
přístupné přes dotykovou obrazovku.  

Displej vytyčování 

Grafický se změnou měřítka 

Přesnost: 10mm + 1ppm 

Konfigurovatelné nastavení směru a kontroly 

Ukládání dat 

Na CompactFlash karty  

Kapacita: 1GB stačí na asi 1.400.000 RTK bodů s kódy 

Transformace a souřadnicové systémy 

Elipsoidu, kartografické zobrazení (včetně Křovákovho), transformace souřadnic (včetně 
z/do S- JTSK).  

Kompatibilní s Kvázigeoidom SR 

Komunikace 

Mohou být připojeny následující zařízení: rádiomodem, GSM / GPRS modem. Moţnost 
kdykoliv zaměnit. 

Zpráva dat 

Uţivatelsky definovaná správa dat. 

Identifikátory bodů, souřadnice, kódy, atributy, atd.. Vyhledávání, filtrování, zobrazování 
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9.2 Použité programové vybavení 

 

9.2.1 Geus 
 
 Geus je programový systém pro geodetické výpočty s moţnostmi malého 
CAD pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v KN.  
Existuje ve verzi DOS i pro Windows. [16]    

 Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických 
plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviště, protínání ze 
směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění 
kolmice z bodu k přímce ...) a výpočty základních typů polygonových pořadů. 
Umoţňuje digitalizaci pomocí většiny existujících digitizérů včetně X-Planu. 
Výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s moţností kontroly 
mezními odchylkami, výjimku tvoří klasický výpočet polygonových pořadů, kde 
zatím nejsou mezní odchylky kontrolovány. 

 Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené 
výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 
přepnout v libovolném místě programu. [16]  

GEUS je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem, ale na grafické 
zpracovaní jsme pouţívali program SmartSketch.  
 
 

9.2.2 Smart Sketch 
 

Smart Sketch je CAD systém světového producenta GIS a CAD technologií 
- společnosti INTERGRAPH (USA). Nabízí moderní, intuitivní, inteligentní, 
asociativní, rychlé a mimořádně snadné  parametrické  kreslení jednotlivých 2D 
prvků s vyuţitím jednoduchých a názorných ikonových tlačítek. V ovládání 
systému je vše podřízeno technologii Windows, takţe uţivatel nemusí sloţitě 
hledat polohu ovládacích tlačítek. [17] , [18].    

 
SmartSketch v sobě zahrnuje i pár zajímavých grafických  aplikací:  

 Dynamický navigátor, který rozeznává významné body na jednotlivých 
prvcích, jako jsou koncové body, středy oblouků či kruţnic, průsečíky, 
tečny, apod.  

 Moţnost parametrizace 2D kresby spojená s moţností definování 
logických nebo matematických vazeb mezi prvky v kresbě. 

 Rychlá tvorba alternativních řešení - editací kresby pomocí 
parametrických kót.  

 Rozsáhlá knihovna symbolů vyuţitelných pro tvorbu inteligentních 
schémat a jednoduché vytváření vlastních symbolů. [17], [18].    

 

V odvětvích strojních konstrukcí, stavebního inţenýrství, projekce a podobně 
nabízí systém SmartSketch kromě jiného tvorbu: 

 kompletní výkresové dokumentace, 

 projektové dokumentace, 

 schémat počítačových sítí 
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 tvorbu a vkládání technických výkresů do textových nebo prezentačních 
dokumentů. [17] , [18].    

 

Umoţňuje načítat i ukládat data ze systémů AutoCAD (DWG, DXF) i MicroStation 
(DGN). Program je navrţen pro prostředí MS Windows s respektováním standardů 
Microsoft Office. [17] , [18].    
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10 Závěr 

 
Město Ţilina uskutečnilo výstavbu multifunkčního dopravního hřiště a tak po 

mnoha letech opět vznikl prostor pro praktické vyučování dopravní výchovy. Je 
zpřístupněn dětem a rodičům na kaţdodenní volnočasové aktivity. 

 
Tak jako jiné stavby, i realizace výstavby dětského dopravního hřiště se 

neobejde bez geodetů. Moje práce při výstavbě tohoto objektu zahrnovala 
podrobné měření polohopisu a výškopisu, vytyčování stavby i zaměření 
skutečného stavu stavby. Při všech měřičských pracích jsme museli splnit 
podmínku 3. třídy přesnosti stanovenou projektem. Pracovala jsem s moderním 
měřičskými a programovým vybavením, čímţ se práce zrychlila, upřesnila a 
zefektivnila. 

 
Výsledkem jednostupňové projektové dokumentace bylo vyhotovení 

dokumentace stavebního povolení (DSP), která zároveň splňuje funkci realizační 
dokumentace stavby (RDS). Vypracovali jsme textovou i grafickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby v rámci kontrolního měření.  
V budoucnu ho bude moţné vyuţít i ke kolaudačnímu řízení.  

 
Jako matka jsem přesvědčena, ţe v dnešní době je nesmírně důleţité 

věnovat se dětem i v oblasti dopravní výchovy a toto hřiště to umoţňuje dětem 
různých věkových kategorií. Jako geodet jsem ráda, ţe jsem se zúčastnila 
výstavby tohoto díla. Aktivně jsem se účastnila všech měřičských a vytyčovacích 
prací, spolu s tvorbou měřických náčrtů v terénu, zpracování naměřených hodnot, 
výpočtů souřadnic a grafických vyhodnocení v kanceláři. 
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     Obr.č.32  Dětské hřiště s houpačkami             Obr.č.33  Pohled ze stanoviště  přístroje č. 8004 

 
 

 
 

Obr.č.34  Kruhový objezd - střed oblouku S20 po skutečném vyhotovení  

 
 

  
 
     Obr.č.35  Světelná křižovatka - pohled          Obr.č.36  Světelná křižovatka - pohled   
          ke  stanovišti  přístroje č. 8004                  ke  stanovišti  přístroje č. 8003 
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