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Anotace 

      Předmětem řešení závěrečné práce je problematika vytyčování prostorových prvků 

výškových staveb: Bytový dům Kaskády - Kresánkova ulice, Bratislava, Hotel a 

Administrativní budova - Vysoká ulice, Bratislava, Obchodně - administrativní centrum - 

Hodonínsku ulice, Bratislava - Záhorská Bystrica.       

      Závěrečná práce se zabývá problematikou rekognoskace terénu, popisem bodového 

pole, poţadavky na vytyčovací práce, vytvořením vytyčovací sítě a její zaměřením, 

metodami vytyčování ve stavební činnosti, podrobným vytyčení objektů, ověření přesnosti 

vytyčení, pouţitím přístrojové a softwarové vybavení, zaměření skutečného provedení 

staveb, ověření spolehlivosti vytyčování, a v poslední řadě číselných a grafickým 

znázorněním vytyčování prvků stavebního objektu.  

 

Klíčové slova: S-JTSK, PPBP, PVS, okres, přechodní stanovisko, Leica 

 

 

 

 

Summary 
 

      The subject of the thesis is addressing the issue of delimitation of the spatial elements 

of high-rise buildings: dwelling house Cascades - Kresánkova street, Bratislava, Hotel and 

Office building - High Street, Bratislava, Commercial - business center - Hodonín street, 

Bratislava - Záhorská Bystrica. 

      Final thesis deals with the reconnaissance of the terrain, describing the point field, the 

demands on the stakeout práce, creating stakeout network and its focus, methods ranging 

in construction activity, set out a detailed objects, verifying the accuracy of demarcation, 

use of instrument and software suite, focusing your true design of buildings, verified 

reliability ranging, and the last range of numeric and graphic representation Scheduling 

elements of buildings. 

 
Keywords: S-JTSK,PPBP,PVS, Rayon, temporary position, Leica 
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    ÚVOD 

 

 

        Vytyčovací a mapovací práce sou neoddělitelnou součástí při realizaci staveb všeho 

druhu. Pri realizaci a dokumentaci velkých, atypických stavebních děl je nezbytná 

spolupráce veškerých profesií. Na začátku je záměr vybudovat stavební dílo, např. bytový 

komplex, nákupní středisko, tovární komplex, silniční komunikace, most, začíná se 

spoluprace dvou profesí, stavbařů a geodetů. Začátek spoluprace je vţdy spjat s  

poţadavky stavebních inţenýrů na mapový podklad, podle kterého se vyprojektuje  

stavebně dílo. Geodeti jako první vstupují do procesu realizace stavebních díla a to 

provedením mapových podkladů pro projektanty, ať uţ formou stávajících mapových 

podkladů nebo provedení nového mapového podkladu pro daný účel. V současné době i ve 

formě digitální - vektorové mapy. 

      K zaznamenání mapového podkladu potrebujou geodeti zhustit existující geodetické 

bodová pole, stabilizovat body, určit jejich prostorovou polohu, a to takovým způsobem, 

aby se bodové pole nezničilo stavební činností. V průběhu celé výstavby je třeba 

kontrolovat a dokumentovat skutečný stav realizace stavby, během níţ mohly nastat různé 

změny na blízko stojících budovách. Po ukončení stavby kaţdého objektu je povinen 

dodavatel stavebních prací ve lhůtě do 30 dnů odevzdat objednavateli stavebních prací 

dokumentace skutečného provedení stavby. Kdy je projekt vypracovaný do formy 

realizace, nastupujou geodety, aby stavebně dílo osadili do stávajícího terénu - vytyčili 

jeho polohu v terénu. V průběhu stavební činnosti geodet vytyčuje realizované stavby a 

vykonáva  kontrolní měření, kterými ověřuje průběh výstavby. 

      Kaţdej vytyčováný prvek v terénu má dynamickej charaktr. Kaţdá nesprávnost, 

neúplnost nebo nedůslednost při vytyčení, má negativní vliv na postup výstavby a v 

neposlední řadě na stavebně dílo jako celek. Proto je nutné dodrţovat zásady na 

poţadovanou přesnost a průběţně kontrolovat měření. Při některých vzniklých problémech 

během realizace měřických prací je nutná a vhodná konzultace s projektantem stavby. 

      Pro efektivní vytyčení naprojektovaného stavebního díla  se musí geodet podrobně a 

důkladně seznámit s projektovou dokumentací a provést geodetickou přípravu vytyčování. 

Příprava sestává z následujících úkonů: 

 

 • Seznámení se s projektovou dokumentací  
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• Ověření rozměrů stavebního objektu  

• Ověření vzajemne návaznosti objektu a číselné kontrolu mír projektové dokumentace 

• Ověření přesnosti vytyčovací site  

• Určení vytyčovacích prvků pro polohové vytyčení    

 

    Měnící se podmínky na staveništi si vyţadují konkrétní řešení vytyčovacích prací během 

výstavby stavebního díla. Jen kvalifikovaní pracovníci dokáţí realizovat stavebně dílo s 

poţadovanými mezními odchýlkami podle STN [4]. Chci podtrhnout skutečnost, ţe v době 

trţní ekonomiky, investor stavebního díla poţaduje realizaci stavebního díla podle 

projektové dokumentace a s přihlédnutím k mezní odchylke. Dodrţení těchto kritérií 

provadejí kontrolní měření autorizovaní geodeti. Nedodrţení projektovaných parametrů, 

rozměrů a jinych nepředvídatelnejch změn projektu v průběhu výstavby vedou k neshodám 

mezi dodavatelem stavebních prací a investorem a v konečném důsledku k samotnému 

navýšení ceny realizace stavebních díla. 
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2.      CHARAKTERISTIKA STAVEB 

 

      2.1       Bytový dům Kaskády – Kresánkova ulice, Bratislava 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Rezidence  Kaskády 

 

 

      Bytový dům je situován na dlouhých dílech v Bratislavě. Je projektován jako bytový 

dům s občanskou vybaveností a podzemními podlaţími společnými garáţemi, v nichţ je 

soustředěno parkování osobních automobilů. Součástí podzemních podlaţí je i technické 

zázemí objektu a sklepy kobky. Objekt je situován do oblouku Kresánkové ulice a svým 

tvarem se přizpůsobuje obrysu stavebního pozemku.  

      Bytový dům je členěn na objekty:  

SO - 01, SO - 02, SO - 03 - bytove objekty 

SO - 04 - propojovací komunikace pro podzemní garáţe pro vlastníků bytů a nebytových 

prostorů.  

      Na 1.NP je občanská vybavenost a všechny vstupy do bytových a nebytových prostorů, 

objekty jsou hmotově a provozně samostatné objekty. Konstrukční výška 3. PP je 3100 
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mm, 3300 mm. Do podzemních garáţí je zajištěn přístup vnější rampou, která překonává 

výšku 1550 mm. Konstrukce dvou podzemních podlaţí je propojena navzájem rampami, 

schodištěm a výtahmi. Konstrukční výška nadzemních podlaţí je 3000 mm. V podzemních 

podlaţích jsou navrţeny parkovací stání, sklepy kobky patřící k jednotlivým bytovejm 

jednotkám nadzemních podlaţí a technické místnosti objektu. 

       Objekt je navrţen jako monolitická ţelezobetonová skeletová konstrukce s nosnou 

ţelezobetonovou fasádou. 1.NP je tvořeno vstupní halou do bytové části objektu a 

komunikačním jádrem, nacházejí se zde nebytové prostory se sociálním zázemím. Vyšší 

nadzemní podlaţí plní čistě bytovou funkci a sou přístupná komunikačním jádrem, které je 

tvořeno schodišťovým prostorem s tříramenným schodištěm a výtahmi. Vstup do objektu 

je navrţen bezbariérový. 

      Dispoziční řešení bytů je odlišeno pro malé byty, tj.. jedno a dvoupokojové byty a pro 

rodinně byty, tj.. třípokojové a větší. Rodinné byty sou navrţeny jako halové s oddělenou 

denní a noční / loţnicovou / zónou. Na nejvyšších podlaţích jsou byty mezonetové. 

Všechny byty mají propojení s exteriérem, a to formou balkónů, resp. teras. Dimenzování 

okenních otvorů odpovída potrebnému procentu podlahové plochy obytných místností. 

Skladba a vztah bytových jednotek jsou řešené tak, ţe je moţné vytvořit dvougeneračních 

bytů, případne spojování menších bytů. Systém nosných stěn a pilířů umoţní bez problemů 

řesení otevřených mání, nebo změny členění prostoru příčkami. Vertikální komunikace 

bytové části jsou v souladu s novými předpisy poţární ochrany. Dispoziční řešení bytů 

odpovídají poţadavkům STN  " Obytné budovy" .        
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2.2        Hotel a Administrativní budova – Vysoká ulice, Bratislava 

 

 

 

 

Obr. 2.2  Austria Trend Hotel a Administrativní budova 

      

 

     Cely objekt sestává ze dvou dilatačních celků. Je situován v širším centru města na 

křiţovatce ulic Obchodní a Vysoká. Hotelovou část tvoří dvě podzemní a sedm 

nadzemních podlaţí. Konstrukční výška 1. PP je 3450 mm a 4950 mm, konstrukční výška 

2. PP je 3000 mm a 3800 mm, kontrukční výška přízemí je 4250 mm a konstrukční výška 

1. NP je 4200 mm. Konstrukční výška ostatních podlaţí je 3000 mm s výjimkou 6. NP, kde 

je konstrukční výška 3920mm. Základním modulovým krokem v obou směrech je 7900 

mm.  

      Objekt je navrţen jako monolitická ţelezobetonová skeletová konstrukce s nosnou 

ţelezobetonovou fasádou. Zvislé nosní konstrukce sou monolitické ţelezobetonové sloupy, 

resp. stĺposteny a stěny ztuţujících vertikálních komunikačních jader. Pro zastřešení 

konferenčních místností je pro rozpon 12 m navrţen ţelezobetonový trámový strop. 

Nadzemní podlaţí hotelové části jsou konstrukčne rozděleně na dvě samostatně části, pro 

jejich vzájemné propojení bude navrţená ocelová konstrukce se zasklením, kĺbovo uloţena 
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na obe části hotelpvého komplexu. Horizontální tuhost objektu zabezpečují komunikační 

jádra a ţelezobetónová fasáda. 

      Administrativní část tvoří jedno podzemní a pět nadzemních podlaţí. Konstrukční 

výška 1. PP je 3450 mm, konstrukční výška přízemí je 3650 mm a výška ostatních 

nadzemních podlaţí je 3300 mm. Základní modulovej krok ve podélnom směru je 7900 

mm, v příčném směru je to 7400 mm. Objekt je navrţen jako monolitická ţelezobetonová 

skeletová konstrukce s ţelezobetonovými parapetními pásemi. Zvislé nosní konstrukce sou 

tvořeny z  monolitických ţelezobetonových sloupů a stěn ztuţujícího vertikálního jádra. 
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2.3   Obchodno administrativní centrum Hodoninská ulice,                                    

Bratislava - Záhorská    Bystrica 

 

 

 

Obr. 2.3  Obchodno administrativní centrum Hodoninská ulice,  

Bratislava - Záhorská   Bystrica 

 

 

      Stavba je situována mezi Hodonínskou ulicí a dálnicí D2 Bratislava - Brno, v městské 

části Záhorská Bystrica, oproti objektu krematoria. Vymezena je Hodonínskou ulicí, 

dálnicí D2, objektem autoservisu Peugeot a ovocným sadem. Účelem stavby je vytvořit 

obchodno administrativní centrum, které má své funkční náplní v oblasti prodeje rozšíří 

strukturu obchodních zařízení  podél Hodonínské cesty a doplnit tak nabídku v západní 

části města o obchodné zařízení typu hobbymarket a administrativních zařízení.  

      Objekt je po konstrukční stránce navrţen jako ţelezobetonový montovaný skelet v 

kombinaci s monolitickými ocelobetonovými stěnami a stuţujúcimi stěnami. Konstrukčně 

objekt představuje částečně jednopodlaţní část prodejního skladu a Drive in, částečně dvoj 

podlaţní část a v místě administrativy je objekt celkově 5 podlaţní. Konstrukční výšky 

jsou: v suterénu + 5.65 m, + 4.65 m, v přízemí vzhledem k administrativě + 8.25 m a v 

samotné administrativě +4.00 m. Základní modulová osnova v přízemí objektu je v 

podélním směru 12 +12 + 18 + 12 + 12 m, a ve svislém směru je 8 + 12 x 12 + 6 + 2 x 12 



František Kovács: Vytyčování výškových staveb v Bratislavě 

15 

 

m. Modulová koordinace je zřejmá z výkresové dokumentace. V suterénu kvůli vysokým 

zatíţením došlo k vloţení dalších modulů, aby došlo ke zmenšení rozponů. Vlastní nosná 

konstrukce haly je tvořena ŢB prefa skeletem (sloupy, průvlaky, vazníky, vaznice, ztuţidlá, 

a prefabrikované TTdosky), který je nosným systémem pro střešní a obvodový plášť. Po 

statické stránce jde o příčné rámy a se stropními TTdoskami a vaznicemi v podélném 

směru. 

      Objekt je rozdělen na tři dilatační celky horní stavby. Kaţdý dilatační celek má v 

suterénu mezi příčnými rámy navrţeny ztuţující stěny hr. 300 mm. V suterénu objektu, 

který je kvůli územním podmínkám řešený jako polozapuštěný do svahu, se nachází 

garáţový prostor. Na přízemí se nacházejí samotné obchodní a prodejní prostory Baumaxu.    

Půdorys představuje krytou zastřešenou část a otevřenou volnou prodejní plochu, která je 

oplocená plotem výšky 6.0 m s plechovou výplní tvaru sínusovky. 
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3.      REKOGNOSKACE TERÉNU 

 

      Před samotnou realizací stavebních prací musí geodet uskutečnit rekognoskaci 

okolního terénu v blízkosti nově budovaného stavebního díla, aby dokázal přehledně, 

prakticky, důsledně, kvalitně a rychle realizovat samotné vytyčení poţadovaného objektu. 

V důsledku přípravy vytyčovací site si musí geodet vhodně zvolit body PPBP, k čemuţ 

nám nejlépe poslouţí okolní výškové objekty. Pro kvalitu a přesnost geodetických prací, a 

vlivem rychlosti výstavby, musí geodet pracovat v podmínkách dobré viditelnosti na body 

PPBP, z nichţ realizuje samotné podrobné vytyčení. Vzdálenost bodů PPBP od objektu 

výstavby je vhodně volit do vzdálenosti 30-100m,pokud nám to dovolí podmínky.   

Vzhledem k tomu, ţe realizovány stavební práce mají aktivní vliv na geologické poměry 

pod stavbou a v její těsné blízkosti, mají neodmyslitelný vliv na okolní stávající stavební 

objekty, a s tim související sedání a posuny staveb. Zrealizované  PPBP je vhodné volit tak, 

aby nedocházelo při výstavbě k jejímu zničení [1]. 
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4.     VYTVOŘENÍ  VYTYČOVACÍ SÍTĚ A JEJÍ ZAMĚŘENÍ 

 

4.1     Polohové vytyčovací sítě 

 

      Samotné vytyčení je součástí realizace stavby. Přenesení stavebního objektu do terénu 

se u rozsáhlých staveb skládá ze dvou fází:  

 

• vybudování vytyčovacích sítí polohových a výškových, které zajišťují vzájemné 

prostorové vztahy budovaných objektu 

 • vytyčování stavebních objektů polohově, jímţ se zajištuje poloha, rozměr a tvar objektu 

a výškově, jímţ se zajištuje vztah objektu k okolnímu terénu a návaznost na některé 

inţenýrské sítě.  

       

      Pokud pro vytyčení nevyhovuje bodové pole, které bylo pouţito pro zaměření 

mapových podkladů pro projekt, musí se vybudovat vytyčovací síť. Tato síť se zaměřujeme 

v předstihu, jiţ před zahájením stavebních prací [4]. 

 

4.2      Rozdělení polohových vytyčovacích sití 

 

      Polohové vytyčovací sítě je moţno dělit podle různých kritérií:  

• Podle způsobu připojení  

• podle významu  

• Podle tvaru dělení vytyčovacích sítí 

 

Podle způsobu připojení: 

 

 Vytyčovací síť připojena na stávající základní bodové pole ZPBP 

 Místní sítě  

 

      Vytyčovací sítě se zpravidla připojují na Slovenskou Statní trigonometrické sítí (SSTS) 

a počítejí se v souradnicovém systemu Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Vyškově se připojují na státní nivelační síť (SNS). Jako důvod je skutečnost, ţe mapové 
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podklady pro projektovou dokumentaci se vyhotovují v těchto systémech. Ve výjimečných 

případech , kdy pripojujíci síť nevyhovuje svou přesností . Poţadované přesnosti 

vytyčovací sítě se zřizuje  městská trigonometrická síť a městská podrobná polohová síť.   

Pokud se jedná o stavby menšího rozsahu a méňe významné, můţete přímo pouţít místní 

souřadný systém.   

     

Dělení vytyčovacích sítí podle významu: 

 

 • Základní vytyčovací sítě ZVS, slouţící k vytyčování podrobné vytyčovací sítě nebo na 

vytyčení prostorové polohy stavebních objektů 

 • Podrobná vytyčovací sítě PVS, z kterých se vytyčuje tvar a rozměry objektů  

 

      Z bodu ZVS se vytyčuje prostorová poloha stavebních objektů. Tvar a rozměr ZVS je 

podmíněn rozsahem, sloţitostí, druhem stavby a předpokládanou metodou vytyčení. Je 

třeba přihlédnout k členitosti terénu a okolního porostu. Body sítě mňejí být vhodně 

stabilizovany, signalizovány, chráněny před zničením a voleny na takových místech, aby 

nebyly ovlivněna stavební činností. 

       Pokud se buduje podrobná vytyčovací síť, vychází z bodu ZVS. Vytyčuje se zní tvar a 

rozměr objektu, pokud se podrobné vytyčování neprovádí z bodu prostorové polohy 

stavebních objektu (hlavní polohové čáry) . 

 

Dělení podle tvaru:  

 

• Liniové vytyčovací sítě 

• pravoúhlý vytyčovací sítě 

• Výchozí vytyčovací sítě (plošní sítě)  

 

      Tyto druhy sítí  se běţne pouţívají pro vytyčování liniových staveb všech typů, ale i 

pro pozemní stavební objekty s prostorovou skladbou a plošných. 
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4.3    Polohové bodové pole 

 

      Soustava jednoznačne určených a orientovaných bodů v společném souřadnicovém 

systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) tvoří polohové bodové pole. 

      Toto bodové pole rozdělujeme na :  

Zakladní polohové bodové pole (ZPBP)  

Podrobní polohové bodové pole (PPBP)  

 

      ZPBP obsahuje body Československé trigonometrické sítě dělené podle postupu 

budování na trigonometrické sítě I. aţ V. řádu.  

      PPBP obsahuje:  

•  pevné body podrobního pole 1. aţ 5.třídy přesnosti 

• dočasne stabilizovány body 2. aţ 5.třídy přesnosti 

Relevantní PPBP se doplňuje ZPBP na potřebnou hustotu pro podrobní měření polohopisu, 

zejména při tvorbě map velkých měřítek a realizaci geodetických prací ve výstavbě. V 

daných lokalitách realizace výstavby se nacházeli stabilizované body ZPBP. 

 

4.4      Zřízení bodů  PPBP 

       

      Bodoví pole na předmětných realizovaných objektech bylo realizováno autorizovaným 

geodetem, který osazoval vytyčovací síť pro sloţitou stavbu jako celek. U kaţdého objektu 

jsme obdrţeli projektovou dokumentaci, z které jsme si vhodně zvolenou metodou rajónu 

zrealizovali zhuštěný PPBP na kaţdém konkrétním stavebním díle.(viď.grafickou přílohu) 
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4.4.1      Rajon 

 

      Pod pojmem rajón se rozumí orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a 

určovaného bodu. 

      Jsou dány souřadnice bodů A (XA, YA) a další body o daných souřadnicích B(XB, YB)… 

k určení orientovaného jiţníku αAP . Zprostředkujícími veličinami  jsou měřená délka SAP a 

měřené směry ψ i, i + 1 na daném bodě A . 

 

      Souřadnice bodu P lze určit pomocí rovnic: 

 

      XP  = XA + SAP. cos αAP = XA + ∆XAP ,                                                                         (4.1) 

 

      YP  = YA + SAP. sin αAP = YP  + ∆YAP , 

 

      ∆XAP  =  XP  - XA ,   ∆YAP = YP  - YA .                                                                         (4.1) 

 

 

 

     Znaménka souřadnicových rozdílů ΔXAP, ΔYAP jsou dána znaménky sinu a cosinu αAP. 

Do vzdálenosti menší neţ 1500 m od stanoviska je moţné budovat PBPP pomocí rajónů. 

Při dlouhých rajónech je však třeba zváţit homogenitu sítě. V případě určení polohy nově 

určovaného bodu je nutné provést orientaci aspoň na dva body. Při délce rajónu větší neţ 

800 m je nutné měřit směry ve dvou skupinách. Délka rajónu nesmí být větší neţ 

nejvzdálenější orientace . Délku rajonu je nutné před výpočtem souřadnic bodů  převést do 

zobrazovací roviny . 

      V některých případech se měří zprostředkující veličiny na bodě, jehoţ souřadnice 

určujeme. Z měřených a daných veličin se vypočítá na místo orientovaného jiţníku αAP 

jiţník σAP a  poloha nově určovaného bodu se vypočítá podle    rovnic (4.1) 
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4.4.1.1      Polohová přesnost nově určovaného bodu 

 

Předpokládá se, ţe poloha daných bodů je bezchybná. Při určování polohové chyby se 

vychází z rovnic (4.1). 

 

         m
2

x  = cos
2
αAP.m

2
SAP  + ∆ Y

2
AP(mαAP/ρ)

2
 ,                                                            (4.2) 

 

         m
2

y  = sin
2
αAP.m

2
SAP  + ∆ X

2
AP(mαAP/ρ)

2
. 
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5.     PODROBNÍ VYTÝČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  

 

5.1    Přístrojové vybavení 

 

V rámci měřických prací v daných lokalitách byly vykonané vytyčovací práce na uţ 

zmiňovaných stavebních objektech: Bytový dům Kaskády - Kresánkova ulice, Bratislava, 

Hotel a Administrativní budova - Vysoká ulice, Praha, Obchodně - administrativní centrum 

- Hodonínsku ulice, Praha - Záhorská Bystrica.  

      Následně byla měřená prostorová poloha podrobních bodů polohového bodového pole 

PPBP metodou volného stanoviště. Vzhledem k vyţadované přesnosti měření podle 

projektové dokumentace a také poţadavkům investorů jsme u techto objektech pouţili pro 

vytyčení přístroj LEICA TCR 803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1   Přístroj LEICA TCR 803    

 

      Přistroj Leica TCR 803 je vysoce kvalitní elektronický teodolit určen pro rozmanitě 

geodetické práce. Jeho vylepšená technologie se snaţí co nejvíc usnadnit uţivatelům 

kaţdodenní měření. Přístroj je ideálne příspůsoben pro běţné geodetické prace v terénu a 

pro vytyčovací úkoly. (Obr. 5.1.)  

      Obsluha přístroje je velmi jednoduchá a praktické pouţívání základních měřičských 

úkonů lze zvládnout bez obtíţností v minimálním časovém horizontu. 
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Obr.5.1.Leica TCR 803 

 

 

 

5.1.2       Technické parametry přístroje Leica TCR 803 

 

Dalekohled:  

 

Zvětšení:                                                                                                                            30 x  

Průměr objektivu:                                                                                                           40mm  

Nejkratší vzdálenost záměry :                                                                                         1,7 m  

Zorné pole dalekohledu:                                                                                  2,7 m na 100 m  

 

Libela:  

Krabicová libela:                                                                                                       6 '/ 2 mm  
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Elektronická libela:                                                                                          1 "(0 , 5 mgon)  

 

Baterie:  

 

Interní baterie :                                                             dobíjitelný (NiMh) baterie 6V, 3,6 Ah  

Hmotnost s posuvnou trojnoţkou :                                                                                4,9 kg  

Hmotnost s trojnoţkou :                                                                                                 4,7 kg  

 

Měření úhlu:  

 

Jednotky měření:                                                                                        400gon, 36o °, V%  

Standarní úchylka :                                                                                               3 "(1 mgon) 

 

Měření vzdálenosti: 

 

Standardní odchylka od měřené délky :                                                             2mm + 2 ppm  

 

Paměťová karta: 

 

PCMCIA  ATA flash (16MB) / PCMCIA SRAM (512KB ,2 MB) 

 

 

 

 

5.2      Příprava přístroje k měření 

 

      Příprava přístroje na měření sestává z několika kroků. Centrace, horizontace, vkládání 

vstupních dat apod.. Přístroj musíme vhodně umístit na staveništi tak, aby byla ze 

stanoviska dobrá viditelnost na body PPBP, z které si přístrojem určíme polohu stanoviska. 

      Následně můţeme přistoupit k vkládání vstupních hodnot a samotnému měření. 

Centrace (dostredení) jde o takovou změnu přístroje na stanovisku, po níţ svislá osa 

přístroje prochází daným bodem. Centrace se provádí za pomoci laserové olovnice, která je 
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integrovaná v samotném přístroji. 

 

      Horizontace přístroje do vodorovné polohy (nastavení vertikální ose do svislé polohy) 

se provádí pomocí stavěcích šroubů, které jsou umístneni na podloţce přístroje. 

Horizontace se provádí pomocí kruhové libely. Po tomto narovnání přichází na řadu 

urovnání na základě elektronické libely přístroje [5]. Při vkládání vstupních hodnot měření, 

jde v první řadě o nastaveni atmosférických korekcí. Zobrazena vzdálenost je správná jen 

tehdy, pokud  je měřítkový factor "ppm" (mm / km) zapnut,a  který je uloţen v dálkoměri. 

Musí být správně nastaveny atmosférické podmínky prevládající v časovém intervalu 

měření. Do výpočtu atmosférické korekce se zadává atmosferický tlak, teplota, a relativní 

vlhkost. Po zadání všech výchozích hodnot můţeme přikročit k volbě měřické metody 

pouţitelné pro danou lokalitu a podmínky, v našem případě je to metoda přechodního 

stanoviska. 
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5.3       Metoda přechodného stanoviska 

 

      Se zavedení elektronických teodolitu s dálkoměrem, doplněným odpovídající 

výpočetní technikou, byla vyvinuta metoda přechodných stanovisek, která nahradila 

klasický způsob budování plošných vytyčovacích sítí. Vycházelo se přitom z poţadavků 

ekonomických (náklady na stabilizaci, zaměření, výpočty, obnovu bodu zničením 

stavebních činností atd.), a technologických (moţnost operativní volby vytyčovacího 

stanoviska s ohledem na okamţitou viditelnost, moţnost výpočtu vytyčovacích prvku 

přímo na stanovisku a vytyčení při jednom postavení přístroje ). Při metode přechodných 

stanovisek jsme budovali nejprve tzv.  výchozí (základen) vytyčovací síť, která se skládá z 

několik málo bodů (obvykle pěti aţ osmi).  

      Body se důkladne stabilizovali mimo prostor stavby (s ohledem na jejich ochranu 

během výstavby), v našem případě to byly vyvýšené místa na okolních vyhotovených 

objektech (rohy domů), zpravidla nucený centrace, umoţňující umístnení odrazného 

hranolu pro měření délek  a cílové značky pro měření ve vodorovném směru. Z dříve 

uvedených poţadavků vyplývají nároky na vybavení přístrojovou a výpočetní technikou, 

včetně odpovídajícího výpočetního programu s hodnocením přesnosti přechodného 

stanoviska a vytyčování bodů, pomocí jejich směrodatné odchylky. Ze stejných  poţadavek 

vychází téţ volba vhodných postupů k stanovení přechodného stanoviska. Proto se volí 

postupy, při nichţ se měří uhly na určovaném bodě.  

       Kontrola zaměření se zajišťuje volbou nadbytečného počtu měření prvku, a to 

nejčastěji jednoho, vzhledem k viditelnosti a konfiguraci daných bodů. Z toho vyplývá, ţe 

Nejobvyklejší postup stanovení přechodného stanoviska bude  měření na  tři směry a s 

jednou  délkou, nebo pomocí dvou směrů a dvou délek [4]. 

      Námi vybudováná vytyčovací síť na vytyčování z přechodných stanovisek je 

jednoduchá, přitom splňuje všechny podmínky na konečné vytýčení. Prozatím stanoviska 

představují body PVS, která nejsou trvale stabilizovány. Z nich jsme vytyčovali samotné 

prostorové prvky - soustavu nosných sloupů skeletu, základové patky a pásy, nosné zdi a 

pilíře, a také obvody vodorovných konstrukcí jednotlivých podlaţí, dle poţadavku 

investora. Jednotlivé body jsme stabilizovaly nastřelovacímí ocelovými hřebíky na 

povrchu betonové konstrukce na příslušném podzemním a nadzemním podlaţí, vid.  

(Obr 5.3) 
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Obr. 5.3.Vytýčení bodů ocelovými hřebíky 

 

 

 

       Ke konkrétní stabilizaci ocelových hřebíků jsme pouţili výchozí metodu z přístroje: 

polární vytyčování. Souřadnice a vzdálenosti vytyčováných podrobných bodů byly uloţeny 

v paměťové kartě přístroje. My jsme vyuţili navádění geodetického přístroje na odrazný 

hranol, přičemţ jako naváděcí prvky nám poslouţily šikmá vzdálenost, vodorovný uhel 

ΔH, výška hranolu a číslo konkrétního vytyčováného bodu. Po následné stabilizaci 

podrobných vytyčováných bodů se přistoupilo k osadění pracovního bednění kolem 

betonárské armatury nosných prvků. Počet vytyčováných bodů na jednotlivych podlazich 

byl různý, v závislosti od členitosti a náročnosti debnicích prací a v neposlední řadě od 

poţadavek zhotovitele stavebního díla.       
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5.4       Ověření přesnosti vytyčení 

 

5.4.1      Požadovaná presnost vytyčení. 

 

      Na dosaţení poţadované přesnosti vytyčení bodu  má vliv přesnost vytyčovací sítě a 

přesnost samotného úkonů vytyčování (přesnost vytyčení úhlu a délek). Při vytyčování 

podrobných bodu pouţitou polární metodou jsou vytyčovácí  prvky úhel a délka. Tyto 

prvky vypočteme dle souřadnice jednotlivých naprojektovaných bodů ze  stavebního 

objektu.  

      Přesnost poţadovaného bodu je charakterizována střední souřadnicovou chybou mxyP. 

Je dána vztahem:  

 

       m
2

xyP = m
2

xy [1 + {(si / SAB) - cosω}] + ½ [m
2

si + (m
2
ω. S

2
i) / ρ

2
]                         (5.4.1) 

 

kde : 

     mxyP je střední souřadnicová chyba bodů vytyčovací sítě, 

     msi je střední souřadnicová chyba vytyčené délky,  

     si je vytyčováná délka,  

      SAB je délka mezi pouţitými body vytyčovací sítě,  

     mω je střední chyba uhlu,  

     ρ (Radian) je to koeficient převodu uhlu z uhlové míry na obloukovou (ρg '= 200g / π). 

 

     Vytyčovací odchylka je algebraický výraz mezi skutečnou (zavedenou) a projektovanou 

hodnotou vytyčené veličiny. U konkrétních objektech vyplývají hodnoty pro Mezní 

odchylky podle STN [6], [7], [8]. Mezní odchylka je největší dovolená vytyčovací 

odchylka. Pro námi realizované stavební díla jsou směrodatná odchylka pro vytyčení 

prostorové polohy bytových a občanských objektů dle norem STN 73 0225: 

 

      Vzdálenost objektu: ≥ 20 m  

      Mezní úchylky vytyčení objektu ve vodorovné rovině: ± 30 mm  

      Mezní chyby určení výše hlavních výškových bodů: ± 10 mm 
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5.4.2      Rozbor přesnosti před měřením 

       

       Rozbor přesnosti před zahájením měření nám slouţí k volbě vytyčovacího postupu, k 

volbě vhodných přístrojů a pomůcek pokud i k volbě kontroly, s ohladom na přístrojové 

vybavení pracoviště a na hospodárnost práce. Vychází  se přitom z poţadované 

(projektové) přesnosti [5.4.1.] .Vytyčení (zaměření), dané mezní vytyčovací odchylkou 

δTmet, která je pro většinu typizovaných staveb dana normou STN 73 0225, pripradne se 

projektantem odvodí ze stavební tolerance T, která je její určitou částí, zpravidla 15% az 

20%. 

       Volbou vhodného koeficientu spolehlivosti up (normované hodnoty náhodné veličiny 

normálního rozdělení) se vypočte poţadovaná směrodatná odchylka σT ze vztahu: 

 

                                                         σT = δTmet / up                                                       (5.4.2) 

 

      Koeficient spolehlivosti up se u jednorozměrných odchylek volí v intervalu 2 aţ 3 

podle následujících principů uvedenych v STN 73 0225: 

 

up = 2, u jednoduchých, snadno kontrolovatelných měření, u kterých se předpokládá 

přiměřeně nejměne  systematických  chyb (napr.měření uhlů, optické nivelaci, periodické 

měření apod. .) - (odpovědět cca P = 95%), 

 up = 2,5, u sloţitějších měření, kde se na konečném výsledku podílí více úkonů a měření  

je obtíţne kontrolovatelné (např. nepřímé měření délek) - (P = 98,8%) , 

up = 3, u měření ovlivněných systematickými chybami obtíţne vylučitelnými, za 

nepříznivých podmínek a při měření bez nezávislé kontroly (P = 99,7%), 

 up > 3, pouţíva se jen zcela výjimečně u důleţitých měřických pracích. Pokud se 

systematická chyba uvaţuje ve výpočtu, nemůţe ovlivnit volbu koeficientu spolehlivosti 

up. Pro dvojrozměrné odchylky se podle STN 73 0225 volí koeficient spolehlivosti up = 

2,5, a to při pouţití souradnicové směrodatné odchylky σxy - (odpovědět P ≈ 95%). Je 

moţné pouţít i up = 3 - (P = 98,9%) ,  popřípadě i up = 3,5 - (P = 99,8%). 
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      Jako další výchozí kritérium je nutně zvolit vhodný způsob kontroly vytyčení, z 

moţnosti, kterou stanovuje norma STN[5]. 

 

       Norma stanoví tři způsoby kontroly:  

 

     a) Pomocí kontrolních geometrických prvků  

     b) Opakovaným vytýčením stejným postupem se stejným přístrojem a pomocí nástroje s      

přiblizně stejnou přesností 

     c) Opakovaným vytyčením jiným postupem s přibliţně stejnou přesností.  

 

      V našem konkrétním případě, jsme pokaţdé pouţili kontrolu podle bodů a) a b), 

nakolik si to vyţadovala problematika výtýčení na daných stavebních dílech, a také to byla 

jedna z poţadavků investorů. Při výstupní nebo přejímací kontrole se vytyčovací značky 

kontrolují stoprocentně nebo výběrové dle pravidel statistické kontroly jakosti.  

      Přesnost kontrolních měření přitom musí vyhovovat vztahu:  

                                               δkmet ≤ 0,2. Δmet                                                           (5.4.3) 

 

kde δkmet je mezní odchylka kontrolního měření,  

       Δmet mezní vytyčovací úchylka. 

 

      Pro rozbor přesnosti před měřením je zvolen způsob kontroly důleţitý tím, ţe zahrnuje 

- li se výsledek kontroly do cílených výsledků ci zaměření (průměr dvojice), sniţuje se 

poţadovaná přesnost jednoho vytyčení (zaměření). Ta se sniţuje i tehdy, pokud se uvaţuje 

předem větší počet opakovaní vytyčení či zaměření.  

      Poţadovaná hodnota  má směrodatnou odchylku jednoho vytyčení (zaměření) σTO a ta 

se vypočte podle vztahu: 

                                                      σTO = σT. √ n                                                           (5.4.4) 

 

 kde σT je poţadovaná směrodatná odchylka vypočtená ze vztahu (5.4.2),  

        n - počet opakování vytyčení (nejčastěji 2). 

 

       S ohledem na námi zvolený postup vytyčení (zaměření), popřípadě s přihlédnutím k 
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přesnosti daných bodů se dala určit poţadovaná přesnost měření veličin (úhel, délka, 

převýšení apod..). K tomu je nutně znát funkční vztah mezi směrodatnou odchylkou 

meričského postupu (jednoho zaměření) σ0, měřenými  veličinami ti, popřípadě dáno 

hodnotou xi (surandice bodu podkladu) a jejich směrodatná odchylka σti, σxi. 

 

Obecně platí:                            σ0 = f (ti, σti, xi, σxi).                                                      (5.4.5) 

 

      kde σT je poţadovaná směrodatný odchylka vypočtená ze vztahu (5.4.2), 

       n - počet opakování vytyčení (nejčastěji 2).  

 

      Tento funkční vztah se odvozuje aplikací zákona hromadění odchylek, obvykle ze 

vzorců slouţících k výpočtu určované (vytyčené) veličiny. Přitom lze rozlišit se zretelem k 

charakteru úkolu, zdá se jedná o "absolutní" přesnost vzhledem k nejbliţším bodům 

polohového nebo li výškových bodů pole (uvaţujeme-li vliv podkladu), nebo se jedná 

pouze o "relativní" přesnost, tedy vzhledem ke stanovistku přístroje . 

       V našem konkrétním případě se  jednalo jednoznačně o "relativní" přesnost, vzhledem 

na zvolenou metodu určení stanoviska přístroje a také nahromadění chyb převzatých z 

způsobu  určení bodů PPBP. Ze vztahu (5.4.5) se tedy dá jednoznačne určit poţadovaná 

směrodatná odchylka měření veličin σti, pričemţ za σ0 se dosadí u zaměření σTO, 

vypočítána ze vztahu (5.4.4) a při vytyčení se dosadí √ σ
2

TO - √ σ
2

r, kde σr -  je směrodatná 

odchylka v realizaci posunu. 

       Ze známé hodnoty směrodatné odchylky meřené vyličiny σt0 (jednoho opakování) a 

poţadované směrodatnou odchylkou σT se dá ale určit optimální počet opakování měření 

ze vztahu: 

 

                                                         nt = σ
2

t0 / σ
2

Tti                                                       (5.4.6) 

 

       Počet opakování nt se zaokrouhluje vţdy na vyšší celé číslo, protoţe je nutné 

minimálne dodrţovat poţadovanou přesnost a meřit v celých předepsaných jednotkách 

(napr. vodorovné směry ve skupinách, nebo paralaktické uhly v polovičních laboratorních 

jednotkách apod.). Tím, ţe vychází přijatelný počet opakování měření, je prověřena 

vhodnost volby postupu (jeho hospodárnost) a zároveň je stanoven optimální počet 
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jednotek měření. Při výběru postupu Měření se uplatnují znalosti a zkušenosti zpracovatelů 

(tedy měřiče), který volí zpravidla několika moţnými alternativami [3]. 

 

 

 

 

5.4.3       Rozbor přesnosti při měření 

 

      Rozbor přesnosti při měření umoţní okamţite přímo v terénu hodnotit přesnost prímo 

měřených  veličin (nerozlišuje tedy, jde li o zaměření nebo vytyčení). K tomu slouţí 

testování odlehlých měření při známé směrodatné odchylce jednoho měření σ0. Testuje se 

pomoci kritické hodnoty uαn, závislé na počtu opakování na zvolené hladině významnosti α 

(coţ nese riziko, ţe vyloučíme správné měření patrící do základního souboru). Hladina 

významnosti α se volí s ohledem na pouţitý koeficient spolehlivosti up nasledujici 

spousobem:  

 

Up = 2, (P = 95%) »α = 5% , 

Up = 2,5, (P = 99%)» α = 1%. 

 

      Pokud není známá směrodatná odchylka metody σ0, můţeme přímo testovat odlehlá 

měření podpory výběrové směrodatnou odchylku s0. Ta se počítá z oprav k průměrům z 

naměřených hodnot a testuje se pomocí kritických hodnot wαn, která jsou menší neţ uαn a 

jsou tabelovány od trech měření. Při obvykle malém počtu měření je však pouţití tohoto 

testu značne nespolehlivé. Proto bude z dalších úvah zrušeno.  

      Pro praktickou potřebu je postup testování odlehlých měření upraven takhle:  

a) vypočet s průměrné hodnoty ze všech měření a opravy vi k této hodnotě, 

 b) pomocí odpovídající kritické hodnoty uαn a směrodatné odchylky jednoho měření σ0 se 

vypočte velikost mezní opravy vmet ze vztahu: 

 

                                                      vmet = uαn.σ0                                                                                  (5.4.7)  

 

c) testuje se odlehlost měření nerovnosti:         
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                                                          | vi  | >  vmet                                                           (5.4.8) 

       

      Platí-li nerovnost, je testované měření podezřelé z odlehlosti. V jednom suboru měření 

můţe být takových měření i více. 

 a) Protoţe se jedná o vesměs malých souborů měření a počet opakování je kalkulován na 

poţadovanú přesnost, nevylučuje se podezřelé měření okamţite ze souboru, ale zpravidla 

se přidává další měření (jedno nebe dvě měření, s ohledem na velikost souboru a pracnost 

měření) . 

b) Rozšířený soubor se znovu testuje (ad a aţ ad c) s poţitím kritické hodnoty uαn pro nový 

počet měření. Změnou průměrů i zvětšení mezní opravy vmet se podezřelé měření můţe 

zaradit do souboru a výsledná hodnota pak bude průměr ze vsech měření. Zustane - li v 

rozšíreném souboru měření ,vyloučíme jej podle souboru naměřených  hodnot, vypočteme 

nový průměr a opet testujeme uvedeným postupem odlehlých měření. 

       Zásadou je, ţe se pouţívají výlučně jedno, a to nejodlehlejši měření, Pouze z 

rozšířeného souboru měření.  

      Pokud by se vyjímečně objevila dvě stejne odlehlá měření opačného znaménka, je lepší 

přidat další měření, který by melo rozhodnout o vyloučení nejodlehlejsiho měření. Vyloučit 

se můţe postupně jen tolik měření, aby byl dodrţen jejich minimální počet, stanovený 

rozborem přesnosti před měřením. 

      Při rozboru přesností při měření je důleţité správně zváţit podmínky měření. Můţe 

nastat situace, kdy směrodatná odchylka meřené  veličiny, pouţitá při rozboru přesnosti 

před měřením, nebude odpovídat hodnotě pro rozbor přesnosti při merení. Pri testování 

vodorovného směru měření v několika, uţ zmiňovaných stavebných dílech je to konkrétne 

ve dvou skupinách na stanovisku (kdy se obvykle nemění dostredení přístroje ani cíle mezi 

skupinami a rovněţ se nemění atmosférický podmínky v tomhle krátkem časovém udobí) 

je správnější pouţít vnitřní přesnost, kterou charakterizuje směrodatná odchylka σω0 = 0,7 

mgon [3]. 
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5.4.4       Rozbor přesnosti po měření 

 

      Rozbor přesnosti po měření slouţí k objektivnímu hodnocení dosaţených výsledků 

zaměření (vytyčení). Kdyţ zvolíme uváţlivě kontrolu hodnocení rozboru přesnosti po 

měření jednak s přihlédnutím na splnění přesnosti poţadované (projektované), ale i splnění 

přesnosti očekávané (teoretické), a to v srovnání s přesností dosaţené, nebo-li výběrovou 

směrodatnou odchylkou při více zameřených (u našeho provedení pouţito ve všech 

vytyčováných objektech).  

      Splnění poţadované přesnosti, je bezpodmínečne nutno k  ukončení úkolu, splnění 

přesnosti očekávané hodnotí dodrţením stanovených předpokladu a kvalitu měření. Na 

základě hodnocení se pak rozhoduje o dalším postupu. Je-li splněná presnost očekávána, je 

splněná i přesnost poţadována a měření se ukončí (nejčastější případ při správně zvolených 

předpokladech). Při opakovaných vytýčeních (popřípadě zaměřeních) stejné přesnosti je 

výslednou hodnotou průměr, kterým se při vytyčování realizuje zpravidla posuny od 

prvního vytyčení.      

       Pokud není poţadována přesnost splněna, v měření (popř.vytyčovaní) se pokračuje. 

Neni-li splněna přesnost očekávání, ale je splněna přesnost poţadována, je nutné zváţit 

příčiny, které k tomuto stavu vedly. Nelze-li překročení očekávané přesnosti objektivně 

zdůvodnit, pak je na míste nutno pokračovat v měření a hodnotu rozšíření  o soubor 

výsledků, stejne jako v případě překročení přesnosti poţadované zakomponovat do 

výpočtu. Vyhovuje-li dosazená presnost rozšířeného souboru přesnosti očekávané 

(popr.poţadované), vysledkem je průměr celého souboru.  

      Vyskytuje-li se v měření hrubá chyba (ani rozšířený soubor nevyhovuje), můţeme 

přímo pak chybné měření vyloučit . Pokud by i nadále Nebyla dodrţena očekávání (popř. 

poţadována) přesnost je nutno přehodnotit uvaţovány předpoklady. Můţete přímo-li 

nesplení očekávané přesnosti zdůvodnit objektivními příčinami (např. nepríznivými 

atmosférickými podmínkami, méně kvalitním pouţitím přístrojovým vybavením,nebo-li  

odůvodnenou změnou technologie), a tím zvýšení hodnot směrodatných odchylek měření 

veličin, je moţná měření ukončit na základě nového rozboru přesnosti [3]. 

 

 

 



František Kovács: Vytyčování výškových staveb v Bratislavě 

35 

 

6.      ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEB 

 

6.1      Geometrický plán (zaměření Skutečná provedení stavby) 

 

      Geometrický plán je technickým podkladem pro právní úkony, veřejné listiny a jiné 

listiny potvrzující práva k nemovitostem. Slouţí i jako podklad pro vklad a záznam do 

katastru nemovitostí. Geometrický plán se vyhotovuje na základě výsledků geodetických 

prací a obsahuje zejména grafické znázornění nemovitosti před změnou a po změně s 

uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, druhů pozemků, jejich výměr a dalších 

údajů. Geometrický plán pořizuje geodet, který má oprávnění provádět geodetické a 

kartografické činnosti. Zásady a náleţitosti vyhotovení geometrických plánů, vytyčování 

hranic pozemků a dokumentace těchto prací stanoví směrnice, které vydává Úřad geodézie, 

kartografie a katastru SR. Autorizační ověření geometrického plánu provádí autorizovaný 

geodet a kartograf. Úřední ověření provádí zpráva katastru. Před úředním ověřením zpráva 

katastru přezkoumá soulad výchozích údajů katastru nemovitostí uvedených v 

geometrickém plánu s platnými údaji katastru ke dni úředního ověření a zkontroluje zda je 

geometrický plán vyhotoven v souladu s platnými směrnicemi pro vyhotovování 

geometrických plánů. Geometrický plán se pouţívá jako podklad k právním úkonům, kdyţ 

údaje dosavadního stavu výkazu výměr jsou shodné s údaji platných výpisů z katastru 

nemovitostí. Ke smlouvě, v níţ se pojednává o právech k nemovitostem vzniklé reálným 

rozdělením nebo sloučením nemovitostí i k listině o věcném břemeni k části nemovitosti, 

třeba připojit i geometrický plán. Geodet si před vyhotovením geometrického plánu od 

správy katastru vyţádá všechny potřebné podklady. 

 

      Geometrický plán sestává z několika částí:  

 popisová pole - je "tabulka" v níţ jsou shrnuty základní informace o geometrickém 

plánu (název plánu, dotčené nevyhnuteľnosti, jméno zhotovitele, ...)  

 grafické znázornění - ve kterém je zakreslen původní stav (černou) a nový stav 

(červeně). V zobrazení je zakresleno i nejbliţší okolí (i kdyţ se nemění). Červenou 
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barvou jsou zakresleny zcela nové prvky případně přeškrtnutím jsou označeny 

rušeny prvky. Hranice pozemků rejstříku EKN se zakreslují zelenou barvou. 

 výkaz výměr - ve kterém jsou zapsány údaje původního (dosavadní) nového stavu a 

vzájemné změny výměr. Obsahuje číslo parcely, výměru, druh pozemku doplňující 

údaje a vlastníka (sloupec s vlastníkem a doplňujícími údaji má pouze informativní 

charakter. Pokud je v něm napsán jen jeden vlastník, ale vlastníků je ve skutečnosti 

více, není to ţádný problém, je to jen zjednodušení aby se nemuselo psát velký 

počet vlastníků. Změna vlastnictví můţe zapsat pouze na základě smlouvy, jejímţ 

je geometrický plán podkladem). 

 

      Vzhledem k realizované geodetické práce na zmiňovaných stavebních dílech jsme 

jakoţ dodavatel vytyčovacích prací nebyly přizváni k realizaci samotného zaměření 

skutečního provedení staveb ze strany investora, proto se k tihle části práce nemohu 

vyjadrit z praktického hlediska, ale jenom v teoretické rovině  geodetických prací. 
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7.     ČÍSELNÍ  A  GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ 

 

7.1     Výpočet vytyčováných prvků  

 

      Protoţe v konkrétních stavebních dílech realizovali geodetické práce pro potřeby 

investora a dodavatele stavebních prací, odevzdával se ke kazdém díle geodeticky 

elaborate (vytyčovací protokol s potřebnými náleţitostmi), který sestává z technické az 

výkresové části.  

V konkrétním příkladu jsou zobrazeny:  

 

• Technická zpráva 

• vytyčovací výkresy - Bytový dům Kaskády (viď. příloha č.1.)  

• Seznam souřadnic bodů vytyčovací site  

• Seznam podrobných vytyčených bodů na 3.PP 
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Technická zpráva 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K PODROBNÉHO VYTÝČENÍ 3. PP 

 

Stavba: Bytový dům Kaskády, 3.PP 

Etapa: Podrobné vytyčení objektů SO01, SO02, SO03, SO04  

Zhotovitel: Agill sro, Prešovská 149 / 1, 940 31 Hanušovce nad Topľou  

Odběratel: Assyx, spol. s ro 1.  

 

1. Účel vytýčení . 

 

      Podrobné vytyčení probíhalo za účelem vyznačení polohy svislých nosných konstrukcí 

pro následné tesařské, ţelezářské a betonářské práce. Pro potřeby dodavatele se vytyčil na 

kaţdém objektu i výškový bod. Vytyčené byly objekty SO01, SO02, SO03 a SO04. 

Objekty byly vytyčeny v úrovni 3. PP. 

 

2. Vytyčovací síť. 

 

Na podrobné vytyčení se pouţila vytyčovací síť vybudovaná v květnu 2008. 

Vytyčovací síť sestává z 13 bodů. Body 5001 aţ 5007 jsou stabilizovány hřebíkem. Body 

7001 aţ 7006 jsou stabilizovány reflexní fólií. Přesnost bodů vytyčovací sítě je dána 

střední kvadratickou souřadnicovou chybou mxy = 1.0 mm. Výšky bodů vytyčovací sítě 

jsou určeny s přesností mh = 1.5 mm . 

 

3. Postup a časový průběh vytýčení . 

 

      Při vytyčení se pouţívala téměř výlučně metoda volného stanoviska realizována z bodů 

vytyčovací sítě. Body byly stabilizovány nastřelovacími hřeby, případně fixem nebo 

sprejem. Vytyčení se realizovaly podle potřeby objednatele v měsících červen-červenec 

2008. 
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4.  Pouţitá technika a přesnost vytyčených bodů  

 

      Měření bylo provedeno univerzálními stanicemi LEICA TCR 803 POWER a LEICA 

TCR 705. Přesnost vytyčených bodů je dána maximální odchylkou od projektované 

hodnoty mo = 6mm.  

 

 

V Bratislavě,  červen 2008                                                   Vyhotovil: Bc. František Kovács 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam souřadnic bodů vytyčovací sítě 

 

        

 
ZOZNAM SÚRADNÍC BODOV VYTYČOVACEJ SIETE 

 

 Souř. systém:  S-JTSK Zakázka:  Bytový dom ,,Kaskády,,  

 Výšk. systém:  Bpv Lokalita:  3PP  

 Popis:  Zoznam súradníc bodov vytyčovacej siete  

 Číslo bodu Y X Z Kód kvality Popis  

 5001 577796,913 1279833,518 191,213       KLINEC_NIV  

 5002 577815,412 1279804,616 191,202   KLINEC_NIV  

 5003 577839,756 1279720,624 200,061   KLINEC_NIV  

 5004 577898,921 1279817,190 197,668   KLINEC_NIV  

 5005 577909,922 1279764,708 199,629   KLINEC_NIV  

 5006 577925,013 1279721,825 202,602   KLINEC_NIV  

 5007 577852,796 1279689,255 200,092   KLINEC_NIV  

 7001 577905,441 1279834,375 211,514   FOLIA_REFLEX  

 7002 577817,920 1279784,199 192,240   FOLIA_REFLEX  

 7003 577852,976 1279690,074 202,865   LEICA_FOLIA  

 7004 577834,249 1279712,112 216,079   FOLIA_REFLEX  

 7005 577896,655 1279688,232 222,860   FOLIA_REFLEX  

 7006 577934,905 1279772,844 206,761   FOLIA_REFLEX  
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Seznam podrobných vytyčených bodů na 3.PP 

        

 ZOZNAM SÚRADNÍC  

 Souř. systém:  S-JTSK Zakázka:  Bytový dom Kaskády  

 Výšk. systém:  Bpv Lokalita:  3PP  

 Popis:  Zoznam súradníc podrobných bodov  

 Číslo bodu Y X Z Kód kvality Popis  

 1 577916,952 1279701,589 
 

 ocelovy klinec  

 2 577914,189 1279709,237 
 

 ocelovy klinec  

 3 577914,118 1279709,433 
 

 ocelovy klinec  

 4 577905,335 1279710,869 
 

 ocelovy klinec  

 5 577905,367 1279711,046 
 

 ocelovy klinec  

 6 577904,302 1279711,059 
 

 ocelovy klinec  

 7 577904,335 1279711,236 
 

 ocelovy klinec  

 8 577904,212 1279711,259 
 

 ocelovy klinec  

 9 577904,015 1279711,295 
 

 ocelovy klinec  

 10 577898,041 1279712,396 
 

 ocelovy klinec  

 11 577898,008 1279712,220 
 

 ocelovy klinec  

 12 577892,789 1279712,180 
 

 ocelovy klinec  

 13 577890,675 1279712,570 
 

 ocelovy klinec  

 14 577891,065 1279714,684 
 

 ocelovy klinec  

 15 577893,179 1279714,295 
 

 ocelovy klinec  

 16 577892,540 1279713,447 
 

 ocelovy klinec  

 17 577891,360 1279713,665 
 

 ocelovy klinec  

 18 577885,598 1279707,370 
 

 ocelovy klinec  

 19 577888,972 1279725,671 
 

 ocelovy klinec  

 20 577883,022 1279726,768 
 

 ocelovy klinec  

 21 577882,826 1279726,804 
 

 ocelovy klinec  

 22 577877,171 1279727,847 
 

 ocelovy klinec  

 23 577878,870 1279737,061 
 

 ocelovy klinec  

 24 577880,306 1279744,575 
 

 ocelovy klinec  

 25 577891,909 1279752,356 
 

 ocelovy klinec  

 26 577894,023 1279751,966 
 

 ocelovy klinec  

 27 577893,384 1279751,118 
 

 ocelovy klinec  

 28 577892,204 1279751,336 
 

 ocelovy klinec  

 29 577893,634 1279749,852 
 

 ocelovy klinec  

 30 577891,519 1279750,241 
 

 ocelovy klinec  

 31 577891,593 1279746,918 
 

 ocelovy klinec  

 32 577891,629 1279747,114 
 

 ocelovy klinec  

 33 577888,765 1279747,439 
 

 ocelovy klinec  

 34 577888,801 1279747,636 
 

 ocelovy klinec  

 35 577886,871 1279747,368 
 

 ocelovy klinec  

 36 577886,656 1279747,306 
 

 ocelovy klinec  

 37 577890,804 1279750,571 
 

 ocelovy klinec  

 38 577889,391 1279750,832 
 

 ocelovy klinec  

 39 577892,254 1279750,507 
 

 ocelovy klinec  

 40 577889,427 1279751,029 
 

 ocelovy klinec  

 41 577887,751 1279752,141 
 

 ocelovy klinec  

 42 577887,568 1279751,151 
 

 ocelovy klinec  

 43 577887,518 1279751,981 
 

 ocelovy klinec  

 44 577886,461 1279752,175 
 

 ocelovy klinec  

 45 577886,497 1279752,372 
 

 ocelovy klinec  

 46 577886,442 1279745,041 
 

 ocelovy klinec  

 47 577886,245 1279745,077 
 

 ocelovy klinec  

 48 577885,262 1279745,258 
 

 ocelovy klinec  

 49 577885,225 1279745,061 
 

 ocelovy klinec  

 50 577892,036 1279743,806 
 

 ocelovy klinec  

   ... 
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7.2    Zpracování naměřených údajů 

 

      Pro zpracování vstupních, naměřených a odcházejících údajů uloţených na paměťovém 

médiu (paměťová karta) v měřicím přístroji potřebujeme pouţít zmíněných výpočtů a 

grafický program. Pro vytvoření vytyčovacího výkresu z podrobných bodů vytyčení 

pouţijeme grafický editor MicroStation V8 s geodetickou nástavbou GEO. Pro výpočetní 

ukony jsme pouţili výpočetní a grafický program Groma. 

 

7.2.1     Grafický Editor Microstation V8 

  

      Program MicroStation V8 je jedním z nejznámějších a nejvíce pouţívaných programů 

pro počítačové navrhování a projektování. Je to produkt firmy Bentley. MicroStation V8 

řadíme do kategorie graficko-informačních systémů, které dokáţou pracovat v 2D a 3D 

prostoru. Patrí do skupiny grafických programových systémů, které souhrnně označujeme 

jako CAD programy (Computer Aided design - projektování pomocí počítače).  

      Grafický programový systém MicroStation V8 obsahujě pro snazší tvorbu grafického 

výstupu tyto funkce:  

 

• Import a export obrázkových, grafických a textových dat 

 • Konstrukce, měření a vykreslení v 2D av 3D geometrii  

• Sestavování textů  

• Kótování  

• Nadstavby nad systemem, ktere jsou nevyhnutelně ke kreslení napr.mapovych podkladů  

• A jiné 

 

      Program umoţňuje pracovat se všemi soubory *. DGN a jimi kompaktibilní soubory. 

Ke kaţdému aktivnímu výkresu lze pripojit referenční soubor - tak grafický nebo rastrový. 

Pro námi provedený nosní system řesení byla východiskem projektová dokumentace 

dodana vţdy od hlavniho projektanta stavebního díla. Seznamy souřadnic vytyčených bodů 

prostorové skladby jsme přetransformovaly do konkrétního nadzemniho a podzemniho 

podlaţí. V části přílohy jsou uvedene výstupní parametry řešení konkrétních doloţených 

staveb. 
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7.2.2      Groma 

Grafický modul systému Groma 

      Systém Groma je standardně doplněn o demo verzi grafického modulu, umoţňující 

automatizovanou tvorbu GP a ZPMZ, prohlíţení a kreslení grafiky ve formátu pouţívaném 

katastrálními úřady. Podpora formátu je nativní, to znamená, ţe se neprovádí konverze 

mezi různými formáty, ale pracuje se s grafickými daty přímo ve struktuře, v jaké se s nimi 

pracuje na katastrálních pracovištích. Data jsou ukládána, stejně jako na KP, v databázi. Je 

podporováno více databázových systémů (Oracle 8i, 9, 9i; MS SQL Server; MS Access a 

MySQL). 

      Systém Grafika v sobě zahrnuje výkonný grafický editor grafických dat uloţených 

v databázi ve struktuře ISKN  a různých rastrových podkladech. Je pouţitelný pro všechny 

běţné geodetické práce i pro tvorbu a údrţbu mapových děl.  

 

 

      

Obr. 7.2.2.Vzhled aplikace 

http://groma.cz/cz/grafika/showimg.php?img=graph_001.jpg
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Obr.7.2.3.Vzhled aplikace 

 

      Požadavky aplikace 

      Aplikaci je moţné spustit pouze z prostředí Gromy. Nelze ji spouštět samostatně. 

        Počítač: Program pracuje na jakémkoli počítači typu PC, na kterém běţí Microsoft 

Windows 2000 nebo Windows XP. 

        Monitor: Doporučujeme kvalitní barevný monitor s vyšším rozlišením. Minimální 

doporučené rozlišení je 800 x 600 bodů, coţ poskytují prakticky všechny běţné 

VGA karty i se standardními monitory. Při rozlišení 1024 x 768 a vyšším jsou však 

podstatně lépe vyuţity vlastnosti programu (moţnost práce s více okny najednou). 

        Myš: K práci s programem je třeba myš, nejlépe třítlačítková. 

      Import, export dat 

      Systém je datově zcela otevřený. Pracuje s daty ve formátech  VKM, VFK, DGN, 

EXP. Data lze v těchto formátech importovat i exportovat (pouze formát DGN lze zatím 

pouze exportovat).  Importovat i exportovat data lze naprosto intuitivně pomocí manaţera 

http://groma.cz/cz/grafika/showimg.php?img=graph_003.jpg
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projektu, ze kterého jsou všechny tyto funkce přístupné. Za zmínku stojí moţnost 

automatické aktualizace jiţ importovaných dat pomocí NVF - je moţné pouze zaškrtnutím 

jediného políčka aktualizovat stav DB (SPI i SGI) pomocí novější verzí NVF souboru 

(jedná se zejména o případy kdy se GP tvoří po delší dobu a v závěrečné fázi je nutné 

 zajistit shodu s aktuálním stavem v ISKN) . 

      V rámci aplikace je moţné i zálohovat vytvářené projekty či celou DB a tyto zálohy 

následně archivovat. Tato záloha obsahuje naprosto všechny údaje příslušející k danému 

projektu (SPI i SGI) a to v jediném souboru. Je moţné takovouto zálohu kdykoliv načíst a 

tím získat poslední verzi zálohovaného projektu. 

      Popis prostředí 

      Aplikace disponuje plným uţivatelským komfortem pro vkládání a úpravu vektorové 

grafiky, který je srovnatelný s grafickým prostředím MicroStationu. Jedná se o MDI 

aplikace, takţe v jednom okamţiku lze mít otevřeno prakticky neomezené mnoţství 

grafických oken. 

       Práce probíhá v několika datových pohledech: 

 Přítomnost – pohled na současný stav dat (SPI i SGI) v ISKN – slouţí pouze pro 

prohlíţení importovaných dat (SGI i SPI). Ve speciálních případech lze i editovat. 

 Budoucnost - pohled na návrh budoucího stavu. Obsahuje data z přítomnosti, jiţ je 

ale moţno v této vrstvě kreslit nový či prostou editací měnit stávající stav (nekreslí 

se ţádné elementy pro zrušení). 

 GPL – pohled, do kterého se automaticky generuje grafické znázornění 

dosavadního a nového stavu nemovitostí. Tuto vrstvu lze i po vygenerování 

editovat. 

 ZPMZ – pohled, do kterého se automaticky generuje náčrt se zákresem 

geometrického základu. Tuto vrstvu lze i po vygenerování editovat. 
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 Průsvitka – pohled do kterého lze generovat průsvitku v lokalitách souvislého 

zobrazení. Tuto vrstvu lze i po vygenerování editovat. 

Součástí prostředí je maximální komfort pro vektorizaci a údrţbu mapových děl. Krom 

mnoha jiných aplikace obsahuje tyto funkce: 

         Počítání výměr parcel i viditelných polygonů (vyuţito při kalkulaci dílu BPEJ 

k jednotlivým parcelám). Samozřejmostí je automatické vytváření protokolu o 

výpočtu výměry. 

         Moţnost vyhledávání bodů dle různých kritérií. 

         Zobrazování přehledu čísel bodů (PCB). 

         Interaktivní informace o jednotlivých bodech zobrazovány na stavovém řádku. 

         Moţnost elementy přesouvat, mazat, kopírovat, přebírat vlastnosti, měnit otočení 

prvku, změna velikosti elementu,vloţení vrcholu.... 

         Práce s ohradou - mazání, kopírování, přesouvání, změna velikosti..... 

         Funkce Krok zpět / Krok vpřed (Undo/Redo), zaráţka, vrátit vše,... 

         MDI aplikace (moţnost práce s více pohledy najednou) 

         Automatické napojování na body ve výkresu dle různých kritérií. 

         On-line kontroly kreslených elementů. 

         Moţnost kreslení všech elementů a všech typů, které jsou obsahem katastru 

(oblouky, kruţnice, parcelní čísla se šipkou,značky,...). 

         Měření vzdáleností. 

         Zobrazování a práce s rastrem. Uloţení v souřadnicovém formátu. 

         Pomocí Manaţeru vrstev lze zapínat či vypínat jednotlivé vrstvy. 
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         Vyhledávání parcely nebo obecného textu. 

         Součástí grafiky je i manaţer kontrol a manaţer chyb. Kontroly se provádějí pouze 

v obvodu dotčených parcel, které lze komfortně zadat výběrem. 

         Interaktivně (klepnutím myši přímo v grafice) lze vygenerovat sestavu (shodnou s 

ISKN) s informací o parcele ze zadaného stavu (ISKN či budoucnost). 

         Generování výpisu LV ze zadaného stavu (ISKN či budoucnost). 

         Transformace vektoru a rastru. 

         Tisk vektoru i rastru dle zadaných kritérií na libovolnou tiskárnu. Je podporován i 

tisk ohrady,... 

         Plně automatické generování grafického znázornění GP a ZPMZ. 

         Zálohování projektu nebo celé DB. 

         Komfortní aktualizace DB dle novějších podkladů. 

         Vyznačení nových elementů. 

         Import dat ve formátu VKM,NVF,EXP. 

         Export dat ve formátu VKM,NVF,DGN,EXP. 

         Moţnost zobrazit mapové listy dle zadaných parametrů. Samozřejmostí je i jejich 

identifikace. 

         Maximální spolupráce s GROMOu - moţnost přenášení bodů z grafiky do 

GROMy, pomocí výběru v grafice,.... 

         Podpora pro uţivatelskou změnu vzhledu aplikace (změny barvy pozadí, změna 

velikosti písma PCB,....). 

         + řada dalších funkcí, které jsou nezbytné k úspěšné tvorbě GP[14]. 
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8.      ZÁVĚR 

 

       Výpočetní technika se stala součástí kaţdodenního ţivota. Setkáváme se s ní ve všech 

průmyslových odvětvích a výrobních činnostech. Iv současné geodetické praxi se stává 

vyuţití moderní, rychlé a motoricky přesné měřické, ale i výpočetní techniky, nezbytností. 

Na konkrétních stavebních dílech: Bytový dům Kaskády - Kresánkova ulice, Bratislava, 

Hotel a Administrativní budova - Vysoká ulice, Praha, Obchodně - administrativní centrum 

- Hodonínsku ulice, Praha - Záhorská Bystrica, během realizace geodetických prací 

plynule probíhaly stavební cinnosti se zaváděním inţenýrských síti, úpravou interiérů a 

exteriérů stavebních děl. V značné míře jsem vyuţil při psaní a zpracování diplomové 

práce výpočetní techniky, které v minulosti byla, a dnes je samozřejmostí a nezbytnou 

součástí výbavy kaţdého geodeta.Taktiez měla tato technika vliv na přesnost realizovaných 

geodetických cinnosti. 

     Předáním stavebního díla uz prakticky končí prace stavebních inţenýrů, konkretných 

stavbařů a odborných profesi, ale nekončí se prace geometry. Další navazující geodetická 

činnost souvisí s dokumentací postavených stavebních děl, a to znamená následně 

zaměření zrealizovaného stavebního díla s přihlédnutím k vyvolané změně v okolí 

stavebního díla a aktualizací mapových podkladů v daném dotčeném území. V katastru 

nemovitostí se zaevidují nově majetkově - právní vztahy.  

      Po ukončení realizace stavebních činností kaţdého stavebního díla, je povinen 

dodavatel stavebních prací ve lhůtě do 30 dnů odevzdat objednavateli stavebního díla 

dokumentace skutečného provedení stavebního díla.  

      V závěrečné práci jsem shrnul své teoretické znalosti a poznatky získané během studia 

a také praktické zkušenosti z mé krátké geodetické praxe, a vhodně jsem je pouţil při 

samotném vytyčování stavebních děl v terénu, jako i při zpracování a přípravě geodetické 

dokumentace. 
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