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ANOTACE 

P�edložená diplomová práce se zabývá geodetickou �inností p�i výstavb�

skladovací haly v katastrálním území  Planá u Mariánských Lázní, obec Planá, 

kraj Plze�ský. Do geodetických prací bylo zahrnuto  polohopisné a výškopisné 

zam��ení podkladu pro projektovou dokumentaci, vyty�ení stavby v�etn�

kontrolního m��ení v pr�b�hu výstavby a geodetická �ást dokumentace 

skute�ného provedení stavby.  

Klí�ová slova: polohopis, výškopis, vyty�ení stavby, dokumentace skute�ného 

provedení stavby. 

SUMMARY 

Submitted graduation thesis is  concerned with geodetic survey during 

a construction of a storage hall which is situated in cadastre unit Planá 

u Mariánských Lázní, municipality Planá, region of Plze�. Within geodetic work 

was included planimetric survey and altimetric survey for project documentation, 

setting-out of the building including check measurement during construction and 

survey to building documentation, dimension control. 

Keywords:  planimetry, hypsography, setting-out of a building, survey to building 

documentation, dimension control. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv   Výškový systém Balt po vyrovnání 

CHB  charakteristický bod 

�SN   �eská technická norma 

�SNS  �eská státní nivela�ní sí�

�STS  �eská státní trigonometrická sí�

DSPS  Dokumentace skute�ného provedení stavby 

GNSS  Globální naviga�ní družicový systém 

HB   hlavní bod 

HVB   hlavní výškový bod 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

PVBP  Podrobné výškové bodové pole 

S-JTSK  Sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 

ZPVP   Základní výškové bodové pole 
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1 ÚVOD 

P�edm�tem mé diplomové práce je zem�m��ická �innost p�i výstavb�

skladovací haly v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní,  obci Planá 

v Plze�ském kraji. Stavba se nachází v jižní �ásti m�sta v pr�myslové zón�. 

Diplomová práce je rozd�lena na dv� �ásti. První �ást obsahuje teoretické 

základy a souvislosti týkající se �ešené problematiky. Druhá �ást diplomové práce 

se zabývá vlastní geodetickou �inností p�i výstavb� skladovací haly.  

Do geodetických prací bylo zahrnuto zam��ení a vyhotovení polohopisného a 

výškopisného podkladu pro projektovou dokumentaci, vyty�ení stavby zahrnující 

p�ípravné práce s rozbory p�esností, vyty�ení staveništ�, prostorové polohy 

stavby, základových patek, kotevních šroub� a inženýrských sítí. Dále pak 

kontrolní a ov��ovací m��ení v pr�b�hu výstavby a vyhotovení geodetické �ásti 

dokumentace skute�ného provedení. M��ení bylo p�ipojeno do sou�adnicového 

systému S-JTSK a výškového systému Balt po vyrovnání. Hlavní �ást práce je 

v�nována procesu vyty�ení stavby, která je d�ležitou �ástí inženýrské geodézie. 
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY A SOUVISLOSTI GEODETICKÉ 

�INNOSTI P�I VÝSTAVB� SKLADOVACÍ HALY  

Odborná teoretická znalost problematiky je podmínkou pro realizaci 

geodetické �innosti ve výstavb�. Jen tak lze zajistit dodržení požadavk� dle 

platných norem a p�edpis�. 

2.1 POLOHOPISNÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI   

Jedním z d�ležitých podklad� pro projek�ní �innost ve výstavb� je 

polohopisné a výškopisné zam��ení podrobných bod� �ešeného území a následné 

vytvo�ení ú�elové mapy podle požadavk� zadavatele.  

Dle �SN 73 0401 [6] je uvedeno „ Polohopis je obraz p�edm�t� šet�ení a 

m��ení na map� ukazující jejich polohu, rozm�r a tvar bez závislosti na terénním 

reliéfu. Je to soubor zobrazených bod�, �ar a mapových zna�ek na map�“. 

Zobrazuje tedy v ur�itém m��ítku rovinné geometrické vtahy mezi jednotlivými 

m��enými body.  

2.1.1 P�edm�t polohopisného m��ení 

P�edm�tem polohopisného m��ení je zemský povrch a vyskytující se objekty 

na n�m a pod ním. Obsah upravují �SN 01 3410 [1] a �SN 01 3411[2]. 

A to zejména: 

- body bodových polí, 

- všechny druhy správních hranic (státní, krajské, okresní,    

   obecní, katastrální, vlastnické atd.), 

- veškeré stavební objekty a technická za�ízení, 

- dopravní sít� a za�ízení, 

- viditelné inženýrské sít�, 

- bodové objekty, 

- vodstvo a vodohospodá�ské za�ízení, 

- ostatní p�edm�ty m��ení. 
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2.1.2 Geometrický základ 

Geometrickým základem podrobného m��ení polohopisu jsou geodetické 

body dle na�ízení vlády �.430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen�ních 

systém� a státních mapových d�l závazných na území státu a zásadách jejich 

používaní [10]  nebo jiné m��ické body. 

2.1.3 Metody podrobného m��ení polohopisu 

Základní metodou m��ení polohopisu je metoda polární, dopl�ující metody 

jsou metoda pravoúhlých sou�adnic, metoda konstruk�ních om�rných, metoda 

protínání z délek, metoda protínání ze sm�r� a metoda s využitím technologie 

GNSS. 

2.1.4 Charakteristiky a kritéria p�esnosti m��ení polohopisu 

Dle [1] je p�esnost výsledných sou�adnic podrobných bod� mapy dána 

p�esností ur�ení sou�adnic použitých bod� geometrického základu a p�esností 

ur�ení sou�adnic podrobných bod�. Vyjad�uje se ve vztahu k blízkým bod�m 

bodového pole. P�esnost mapy v grafické form� je dána p�esností �íselných 

výsledk� tvorby a údržby mapy a p�esností jejich zobrazení. 

P�esnost výsledk� tvorby a údržby mapy se stanoví pomocí charakteristik 

p�esnosti a kritérií p�esnosti. Dosažení stanovené p�esnosti se ov��uje testováním 

výsledk� vzhledem k daným kritériím p�esnosti. 

Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnic  x,y podrobných bod� polohopisu 

je základní st�ední sou�adnicová chyba  ���  

             ��� �����	�
��
� ����

��            (2.1) 

kde ��� �� jsou základní st�ední chyby ur�ení sou�adnic x,y. 

Charakteristikou relativní p�esnosti ur�ení sou�adnic x,y dvojice podrobných 

bod� téže t�ídy p�esnosti je základní st�ední chyba  �� délky ��  p�ímé spojnice 

bod� této dvojice, vypo�tené z jejich sou�adnic.  
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Sou�adnice podrobných bod� jedné t�ídy musí být ur�eny tak, aby 

a) charakteristika ��� nep�esáhla kritérium ��� uvedené v tab.1, 

b) charakteristika  ��  nep�esáhla kritérium  ��, vypo�tené pro každou 

délku ��ze vztahu 

��������������������������� � ��	��
����

����
����  .    (2.2) 

     Tab.1. Kritéria p�esnosti ur�ení sou�adnic x,y 

���������	
�	��

����

����

�� �����

�� �����

�� �����

�� �����

�� �����

2.2 VÝŠKOPISNÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 

Sou�ástí ú�elové mapy m�že být krom� geometrického základu, polohopisu 

a popisu také výškopis. Výškopis je grafické vyjád�ení zemského povrchu na 

map� vrstevnicemi, výškovými kótami a technickými šrafami. K vyjád�ení t�chto 

výškových pom�r� je nutné znát polohu a výšku podrobných bod� výškopisu. 

Zemský povrch se idealizuje, výb�r a hustota t�chto bod� musí vhodn�

charakterizovat terén a odpovídat zvolenému m��ítku mapy.  

2.2.1 Výškové bodové pole 

Výškové p�ipojení se p�i m��ení výškopisu provádí na ZVBP a PVBP. 

2.2.2 Metody m��ení výškopisu 

Pro m��ení výškopisu se nej�ast�ji používá geodetických metod tachymetrie 

a nivelace, dále metoda s využitím technologie GNSS, pop�. fotogrammetrické 

metody.  
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2.2.3 Charakteristiky a kritéria p�esnosti m��ení 

Dle [1] je charakteristikou p�esnosti ur�ení výšek H podrobných bod�

výškopisu základní st�ední výšková chyba ��. Výšky podrobných bod� jedné 

t�ídy p�esnosti musí být ur�eny tak, aby charakteristika �� nep�ekro�ila kritérium 

��, uvedené v tab.2. U bod� na terénním reliéfu nesmí p�ekro�it  �� kritérium 

�� � ��.  Sestrojení a zobrazení vrstevnic musí být provedeno s možností ur�it 

výšky bod� terénního reliéfu tak, aby charakteristika �� t�chto bod� nep�ekro�ila 

kritérium �� uvedené v tab.2.       

                                        Tab.2. Kritéria p�esnosti pro ur�ení výšek H 

���������	
�	��

��� ���

���� ����

�� ����� �����

�� ����� �����

�� ����� �����

�� ����� �����

�� ����� �����

2.3 VYTY�OVANÍ STAVEB 

Vyty�ování staveb je jedním ze základních p�edm�t� inženýrské geodézie. 

P�i procesu vyty�ování se provádí v terénu nebo na stávajících stavbách 

vyzna�ení geometrických prvk� vyty�ovacími zna�kami, které umož�ují výstavbu 

a p�estavbu staveb na daném míst� v p�edepsaném rozm�ru a tvaru.  

Vyty�ování stavby navazuje dle �SN 73 0420-1 [7]  na: 

a) body závazných referen�ních systém� S-JTSK a Bpv, tj. na: 

- body základního polohového bodového pole, 

- body základního výškového bodového pole, 

b) na body primárního systému, tj. na: 

- body vyty�ovací sít�, které slouží k vyty�ení prostorové polohy staveb 

s požadovanou p�esností, 
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- body místní vyty�ovací sít�, ve které nejsou zavedeny opravy ze zobrazení 

a z nadmo�ské výšky, 

- pokud vyhovují svou p�esností, lze použít body PPBP a body PVBP. 

Sou�ástí projektu vyty�ení primárního a sekundárního systému je technická 

zpráva s rozborem p�esnosti použitých metod [7].        

Vyty�ování stavby se dle [7] t�ídí na: 

a) vybudování sekundárního systému 

b) podrobné vyty�ení stavby. 

Vybudováním sekundárního systému se rozumí z�ízení hlavních bod�, hlavních 

výškových bod� a charakteristických bod� p�dorysu prostorové stavby, které 

ur�ují polohu, rozm�r a tvar stavby. Mezní odchylky vyty�ení polohy t�chto prvk�

se stanoví ve vodorovné a svislé rovin�. V prvním p�ípad� se jedná o polohové 

vyty�ovací odchylky a v druhém o výškové vyty�ovací odchylky. Polohové 

vyty�ovací odchylky se stanoví ve dvou kolmých sm�rech, a to ve sm�ru os 

sou�adnicového systému S-JTSK. Je-li zvolena místní vyty�ovací sí�, stanoví se 

odchylky ve sm�ru os této sít�.  Výškové vyty�ovací odchylky se stanoví mezními 

odchylkami výšky hlavních výškových bod� (HVB) v závazném výškovém 

systému. Dle [7] mezi požadovanou p�esností, která je daná mezní sou�adnicovou 

odchylkou a dosaženou p�esností, charakterizovanou výb�rovou sm�rodatnou 

odchylkou platí vztah: 

    ����� � ������,     (2.3)

kde �����  je  mezní sou�adnicová odchylka, 

��� …… výb�rová sm�rodatná odchylka, 

�    …… se volí 2,5. 

Podrobným vyty�ením stavby se rozumí polohové a výškové vyty�ení dalších 

bod� pot�ebných pro stavební �innost a vychází ze sekundárního systému stavby. 

P�i každém vyty�ovaní je nutno provést kontrolu vyty�ení, která je sou�ástí 
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vyty�ovacího procesu. Dle [7] se kontrola vyty�ení provádí opakovaným m��ením 

s p�ibližn� stejnou p�esností nebo s použitím kontrolních prvk�. Výsledkem je 

vyrovnaná hodnota z vyty�ení a kontroly vyty�ení – p�ípad 1), 2): 

1) kontrola se provádí stejným postupem se stejnými p�ístroji a pom�ckami 

2) kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou p�esností 

3) pomocí kontrolních geometrických prvk� (zde je nutná úplnost kontroly) 

Dosažená p�esnost vyty�ení se posuzuje porovnáním rozdílu mezi prvním a 

druhým vyty�ením s mezní vyty�ovací odchylkou dle [7]. 

  � ! "���� � ���� "��#$ ,    (2.4)

Kde  �        je  rozdíl prvního a druhého vyty�ení, 

      ���� …… mezní vyty�ovací odchylka, 

���  …… mezní rozdíl obou vyty�ení. 

Dle [7] pro ú�ely vyty�ování (z hlediska posuzování p�esnosti vyty�ení a 

technologie vyty�ování) se stavby t�ídí na: 

a) stavby prostorové (všechny t�i rozm�ry jsou �ádov� stejn� velké), 

b) stavby plošné (svislý rozm�r je podstatn� menší než ostatní rozm�ry), 

c) stavby liniové (p�evládá jeden rozm�r). 

  

Kontrolní m��ení a ov��ovací m��ení se nepovažuje za vyty�ení. Kontrolní 

m��ení je nezávislé m��ení pro kontrolu p�esnosti a správnosti p�edchozího 

m��ení. Ov��ovacím m��ením se dle [7] rozumí m��ení provád�né pro ov��ení  

správnosti geometrických parametr� dokon�ené stavební etapy. 

2.3.1 Vyty�ovací výkres souboru staveb 

Požadavky pro kreslení vyty�ovacích výkres� jsou uvedeny v norm�

�SN 01 3419 [3]. Tyto požadavky platí i pro tvorbu výkres� a ná�rt�

dokumentujících vyty�ení. Dle [3] se vyty�ovací výkresy rozd�lují na: 

a) vyty�ovací výkres prostorové polohy, 

o hlavní polohová �ára nebo hlavní osa a HVB, 
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� u objekt� s prostorovou skladbou, 

o hlavní body trasy nebo charakteristické body osy, pop�ípad� vhodné 

body vyty�ovací sít�, které je funk�n� nahrazují a HVB, 

� u liniových a plošných staveb, 

b) výkresy podrobného vyty�ení, kde se jako základ pro podrobné vyty�ení 

použijí prvky prostorové polohy.         

Je možné spojit výkres prostorové polohy a podrobného vyty�ení do 

jednoho výkresu, pokud se tím zachová jeho p�ehlednost. Zárove� musí být 

zachováno i rozlišení prvk� z obou výkres�. 

P�i vyty�ování prostorové polohy ze sou�adnic a p�i vyty�ování metodou 

p�echodných stanovisek lze použít místo výkresu prostorové polohy situa�ní 

výkres s obsahem všech objekt�, které jsou p�edm�tem vyty�ení, v�etn� seznamu 

sou�adnic a vyzna�ení bod�, které definují jejich prostorovou polohu 

v sou�adnicovém systému, a dále body vyty�ovací sít� a geodetické body. 

Prostorová poloha objektu, který je p�edm�tem vyty�ení se ve vyty�ovacích 

výkresech ur�í ve vodorovné rovin� a ve svislém sm�ru. Pro vodorovnou rovinu je 

možné použít sou�adnicové nebo délkové kótování. Ve svislém sm�ru se poloha 

ur�í nadmo�skými, p�ípadn� relativními výškami. 

Obsahem vyty�ovacích výkres� dle [3]  jsou: 

a) výkres prostorové polohy, 

o prvky, které jsou p�edm�tem vyty�ení, 

o prvky vyty�ovacích sítí, 

o vyty�ovací i dosavadní technické a topografické objekty dle [2],  

b) výkres podrobného vyty�ení, 

o vyty�ovaný stavební objekt, 

o vztažné �áry, 

o prvky prostorové polohy a prvky vyty�ovací mikrosít�, 

o návaznost geometrických prvk� rozm�r� nebo tvaru stavebního 

objektu k prvk�m prostorové polohy, 

o p�esnost vyty�ení. 
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2.3.2 Vyty�ovací sít�

Vyty�ovací sí� neboli primární systém stavby je sí� stabilizovaných m��ických 

bod� sloužící jako základ pro vyty�ení sekundárního systému a podrobných bod�. 

Svou homogenitou zajiš�ují dosažení požadované p�esnosti p�i vyty�ování. 

Vytvo�ení primárního systému je d�ležitou etapou geodetické �innosti ve výstavb�. 

Pro jeho tvorbu je nutné brát v úvahu všechny etapy výstavby. Vychází se  

z provád�cího projektu, zejména ze situa�ního a koordina�ního výkresu. 

P�i výb�ru polohy bod� primárního systému se volí místa zajiš�ující neohroženost 

stabilizovaných bod� stavebních �inností a umož�ující jejich funk�nost po dobu 

výstavby. Dle [12] se vyty�ovací sít� d�lí na horizontální vyty�ovací sít� a výškové 

vyty�ovací sít�. Horizontální vyty�ovací sít� se dále se d�lí dle zp�sobu p�ipojení 

na : 

a) p�ipojené na státní bodové pole, 

b) místní (lokální sou�adnicový systém). 

Podle tvaru a rozm�ru na : 

a) objektové sít�,  

o vyty�ovací p�ímka nebo osa, 

o rámová pravoúhlá sí�, 

o speciální trigonometrická sí�, 

b) liniové sít�, 

o polygonový po�ad, 

o trojúhelníkové a �ty�úhelníkové �et�zce, 

c) plošné sít�, 

o pravoúhelníkové a �tvercové sít�, 

o polygonální sít�, 

o výchozí vyty�ovací sít�. 

Výškové vyty�ovací sít� se budují v systému Bpv a tvo�í je dle [12] soustava HVB. 

S p�ihlédnutím na prostorovou skladbu vyty�ované stavby a �lenitost terénu 

se volí tvar a hustota vyty�ovací sít�. 
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2.3.3 Metody vyty�ení 

Metody vyty�ení jsou: 

- polárními sou�adnicemi (nej�ast�ji užívaná), 

- pravoúhlými sou�adnicemi, 

- protínáním vp�ed, 

- pr�se�íkovým zp�sobem 

2.3.4 Rozbory p�esnosti 

Rozbory p�esnosti jsou nezbytnou sou�ástí m��ických a vyty�ovacích úloh 

v inženýrské geodézii. Jejich cílem je posouzení p�esnosti cílových parametr�

vyty�ení. Metody rozbor� p�esnosti jsou:  

- analytické (založené na aplikaci zákona p�enášení st�edních chyb), 

- empirické (simula�ní metody). 

Požadavky na p�esnost vyty�ení jsou r�zné a závisí na konkrétním objektu, který 

je p�edm�tem vyty�ení. V úvahu se bere hlavn� d�ležitost a velikost stavby, 

použité stavební technologie, návaznost stavby na další p�ípadné etapy apod.   

Mezi faktory ovliv�ující skute�nou p�esnost vyty�ovacích prací pat�í: 

- p�esnost výchozích projektových parametr�, 

- p�esnost vyty�ovací sít�, 

- zvolené metody m��ení použité p�i vyty�ení, 

- vliv použitých p�ístroj�, 

- p�sobení vn�jších a osobních vliv�.  

Kritériem kvality vyty�ení jsou dosažené vyty�ovací odchylky. P�ekro�í-li povolená 

hodnota mezní odchylky, je vyty�ení nevyhovující a musí být dle [13] provedeno 

znovu. 

Rozbory p�esnosti se d�lí na: 

a) rozbor p�esnosti p�ed m��ením, 

b) rozbor p�esnosti p�i m��ení, 

c) rozbor p�esnosti po m��ení. 
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Rozbor p�esnosti p�ed m��ením

P�ed zahájením samotných vyty�ovacích prací je nutné provést n�kolik krok�

- zjišt�ní požadavk� na p�esnost díl�ích a cílových parametr�, 

- ur�ení sm�rodatných odchylek díl�ích a cílových parametr�, 

- výb�r metody vyty�ování, 

- výb�r p�ístroj� pro vyty�ování, 

- ur�ení sm�rodatných odchylek kontrolního m��ení, 

- výb�r metody a p�ístroj� kontrolního m��ení. 

Dle [7] jsou: 

- mezní vyty�ovací odchylky ���� pro vyty�ení prostorové polohy a 

podrobného vyty�ení staveb. Tyto odchylky jsou uvedeny v �SN 73 0420-2 

[8]. V p�ípadech, které nejsou uvedeny v této norm�, se p�esnost vyty�ení 

odvodí z tolerance %�

    ���� ��
&�

'
  ,     (2.5) 

- sm�rodatná odchylka dvojího vyty�ení bodu  �
#$� je dána vztahem 

    #$ ��
(�)*
+

 ,     (2.6)

 kde �  je hodnota normované náhodné veli�iny a volí se: 

    � � ��,-     - obecn� užívaná hodnota ve stavebnictví, 

    � � " . �   - dle složitosti vyty�ení a možnosti kontroly, 

- sm�rodatná odchylka jednoho vyty�ení  (#/$

    #/$ ��#$�0 1" ,      (2.7) 
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- celková sm�rodatná odchylka ve vodorovném sm�ru (#23) 

    #23 ��4#25� � 
6789
�9  ,    (2.8) 

kde   #25� je sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru v : skupinách, 

  #3 …  sm�rodatná odchylka centrace, 

  ;� … m��ená délka, 

- celková sm�rodatná odchylka délky (#�3) , v mm 

    #�3 ���#�� ��#3� ,     (2.9)

kde   #�� je sm�rodatná odchylka délky, 

  #3 … sm�rodatná odchylka centrace, 

- celková sm�rodatná odchylka zenitového úhlu (#<3� )

   #<3� ��4#<5� � =6>?9 �6>79 @�89
�9  ,     (2.10) 

kde   #<5� je sm�rodatná odchylka m��eného zenitového úhlu, 

  #AB… sm�rodatná odchylka m��ené výšky p�ístroje (1-5 mm), 

  #A3… sm�rodatná odchylka m��ené výšky cílové zna�ky (1 mm), 

  ;  … m��ená délka, 

- sm�rodatná sou�adnicová odchylka 
#��
   #�� �����	�
#�� ��#��,     (2.11) 

- sm�rodatná sou�adnicová odchylka 
#��, bodu ur�eného polárn�

   #��� � ��	�C#�� ��="#2�� �;�@�D�E�F ,    (2.12)

kde   #��  je sm�rodatná odchylka délky, 
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  #2  … sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru, 

  ;    … m��ená délka, 

- sm�rodatná odchylka 
�#�G�  bodu ur�eného trigonometricky 

#�G
� � #�H

� � #�$
� � #�3

� � 
;B��I:J
� 6K�

9

89
� LM��J��#�

� � 

�9

�N
��, (2.13) 

kde  #�H     je sm�rodatná odchylka výšky bodu A, 

  #�$ … sm�rodatná odchylka výšky p�ístroje, 

  #�3  … sm�rodatná odchylka výšky cíle, 

  #J   … sm�rodatná odchylka zenitového úhlu, 

  #�   … sm�rodatná odchylka šikmé délky, 

  #O  …  sm�rodatná odchylka ur�ení refrak�ního koeficientu, 

  ;B  …  šikmá délka zám�ry, 

  ;    … m��ená délka v km, 

  P    … polom�r zem� R=6382 km, 

- sm�rodatná odchylka 
�#A� , p�evýšení h (pr�m�r tam a zp�t) m��ené 

metodou nivelace 

   #A � #�1P ,      (2.14) 

kde #�     je kilometrová sm�rodatná odchylka obousm�rné nivelace 

podle technické dokumentace nivela�ního p�ístroje, 

  R   … délka oddílu v km. 

Dle �SN 73 0212-5 [5] se p�i b�žném kontrolním m��ení geometrických parametr�

dílce ur�í mezní p�ípustná hodnota chyby ��QRS ze vzorce 

    ��QRS � ��-��� ,      (2.15)

kde �� je mezní odchylka kontrolovaného parametru. 
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Rozbor p�esnosti p�i m��ení

Rozbor p�esnosti p�i m��ení se vyhotovuje pro ov��ení, zda jsou m��ené 

veli�iny získávány s požadovanou p�esností. 

Rozbor p�esnosti po m��ení

Dosažená p�esnost vyty�ení se posuzuje porovnáním rozdílu mezi prvním a 

druhým vyty�ením a mezní vyty�ovací odchylkou. 

2.4 DOKUMENTACE SKUTE�NÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

Jedním z výsledk� zem�m��ických �inností ve výstavb� je zhotovení 

geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby. Tato dokumentace 

se vyhotovuje v sou�adnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

M��ítko je voleno v závislosti na druhu a složitosti stavby tak, aby byla zajišt�na 

p�ehlednost výsledné dokumentace. V p�ípad� požadavku na pr�b�žné 

vyhotovování dokumentace se provád�jí také zpracování etapová. 

2.4.1 Charakteristiky a kritéria p�esnosti  

Dle vyhlášky �.31/1995 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [16] musí být 

p�esnostxgeodetické �ásti skute�ného provedení stavby, která jexvyužívána pro 

státní mapová díla dodržena tak,xaby vyhovovala kritériím podle zvláštního 

p�edpisu a požadavk�mx�eských technických a dalších technických norem nebo 

mezinárodních technických dokument�, pop�ípad� zahrani�ních organizací nebo 

jinýchxtechnických dokument� obsahujícíchXpodrobn�jší technické požadavky, 

ur�ených a oznámenýchxk této vyhlášce podle zvláštníhoxprávního p�edpisu. 
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2.4.2 Obsah geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení 

stavby 

Dle [16] je obsahem geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby: 

- �íselné a grafické vyjád�ení výsledk� zam��ení skute�né polohy, výšky a 

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

technického vybavení vzhledem k bod�m vyty�ovací sít�, 

- polohopis s výškopisnými údaji zpravidla v m��ítku 1:200, 1:500 nebo 

1:1000 se zobrazením všech nov� postavených objekt� a za�ízení a bod�

vyty�ovací sít�, 

- m��ické ná�rty s �íselnými údaji, seznamem sou�adnic a výšek bod�

bodového pole, vyty�ovací sít� a podrobných bod�, 

- technická zpráva. 
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3 VLASTNÍ GEODETICKÁ �INNOST P�I VÝSTAVB�

SKLADOVACÍ HALY 

Vlastní geodetická �innost p�i výstavb� skladovací haly v Plané zahrnovala 

polohopisné a výškopisné zam��ení podkladu pro projektovou dokumentaci, 

vyty�ení stavby, ov��ovací m��ení a geodetickou �ást dokumentace skute�ného 

provedení stavby. 

3.1 POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAM��ENÍ PODKLADU PRO 

PROJEKT 

Na základ� objednávky investora na polohopisné a výškopisné zam��ení 

�ešené lokality a vyhotovení ú�elové mapy velkého m��ítka, byly zapo�aty m��ické 

práce pro výstavbu skladovací haly firmy PhysioCare medical, s.r.o. v Plané. 

Stavba se nachází na parcele �íslo 1622/38 v katastrálním území Planá 

u Mariánských Lázní. Jedná se o pr�myslovou oblast obce Planá (viz obr.1).  

Obr. 1. Lokalita �ešeného území 
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Na úvodním jednání s investorem a projektantem stavby byly domluveny 

požadavky zam��ení podkladu pro projekt a vyhotovení ú�elové mapy. Zvláštní 

d�raz byl kladen na budoucí digitální podobu podkladu. Byl projednán obsah 

jednotlivých vrstev digitálního souboru (viz tab.5, na str.22), p�ípadné 

nadstandartní požadavky projektanta a napojovací místa inženýrských sítí. Na 

katastrálním pracovišti Tachov byly zajišt�ny podklady pro ur�ení hranice parcely 

1622/38, k.ú. Planá u Mariánských Lázní. Z vyjád�ení správc� inženýrských sítí 

bylo zjišt�no, že na parcele se žádné známé sít� nevyskytují. 

3.1.1 Rekognoskace terénu 

P�ed samotným po�átkem m��ických prací byla na míst� budoucí stavby 

provedena rekognoskace terénu. Pozemek má mírn� svažitý reliéf a jeho stávající 

využití je orná p�da. Sousedí s živi�nou komunikací procházející pr�myslovou 

zónou. V komunikaci byly nalezeny nadzemní prvky inženýrských sítí, kanaliza�ní 

šachty a vpusti, vodovodní a plynovodní šoupátka a podzemní hydrant. V okolí 

pozemku se nacházejí stožáry vysokého nap�tí 22kV. V terénu byla zjišt�na 

stabilizace hranice parcely �íslo 1622/38 plastovými mezníky. Tato hranice bude 

p�i zam��ování polohopisu ov��ena kontrolním ur�ením sou�adnic vyty�ených 

plastových mezník� a jejich porovnáním se sou�adnicemi lomových bod� parcely 

zjišt�ných na katastrálním pracovišti Tachov. Dále byly ov��eny dle geodetických 

údaj� trigonometrický bod 1110-34 a zhuš�ovací bod 1906-218.1. Polohové 

bodové pole se ukázalo v �ešené oblasti jako nedosta�ující, proto byla objednána 

externí firma na vyhotovení geometrického základu pomocí technologie 

Globálního naviga�ního satelitního systému (GNSS)1. Dále byl v terénu ov��en dle 

geodetických údaj� (p�íloha �.1) výskyt �epové zna�ky nivela�ního bodu PL-047-9 

z nivela�ního po�adu PNS-PL 047 Planá.     

                                           
1 GNSS - Globální naviga�ní družicový systém. Souhrnný termín užívaný k obecnému ozna�ení globálních družicových 

systém� (nap�. NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Compass) [15]. 
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3.1.2 Vybudování m��ické sít�  

Geometrický základ tvo�í trigonometrický bod �íslo 1110-34 a zhuš�ovací bod 

�íslo 1906-218.1 (p�íloha �.1). Dále byl základ dopln�n body ur�enými metodou 

GPS s využitím technologie GNSS, m��ením Real Time Kinetic (RTK)2. Touto 

metodou byly vyhotoveny t�i body, bod �íslo 4001, 4002 a 4003. Stabilizace t�chto 

bod� byla provedena ocelovými h�eby v živi�né komunikaci a  jejich poloha byla 

zviditeln�na reflexní barvou. Pro m��ení se použil p�ístroj Leica GPS900. P�ijíma�

GPS byl upevn�n na stativu pro zmenšení chyby z centrace p�i m��ení. Poloha 

bod� byla vybrána tak, aby co nejlépe zajistila funk�nost m��ické sít� po celou 

dobu výstavby. P�edávací protokol dodavatelské firmy pro vyhotovení bod�

metodou GNSS je v p�íloze �íslo 2. 

Do výškového systému Bpv byla m��ická sí� p�ipojena pomocí nivela�ního 

bodu PL-047-9 z nivela�ního po�adu PNS-PL 047 Planá a to metodou technické 

nivelace ze st�edu (p�íloha 3). Pro nivelaci byl použit nivela�ní p�ístroj GeoFennel 

32x, dv� nivela�ní duralové teleskopické lat� s libelami a dv� podložky. P�ed 

samotnou nivelací se provedl dvoula�ový test, kterým se prov��ila osová 

podmínka  L�Z. Nivela�ní po�ad zapo�al na nivela�ním �epu bodu PL-047-9, 

p�ešel p�es body základu vytvo�ené technologií GNSS (body 4001-4003) a vrátil 

se zp�t na nivela�ní bod. Krokováním se odhadovala p�ibližn� stejná vzdálenost 

zám�r vzad a vp�ed, aby se prakticky vylou�il vliv nevodorovnosti horizontu 

nivela�ního p�ístroje, vliv refrakce a zak�ivení zemského povrchu. Maximální 

vzdálenost mezi nivela�ním p�ístrojem a latí byla 70 metr� a celková délka 

nivela�ního po�adu byla 450 metr�. Zám�ra na lati byla vždy výš než 0,5 metru 

nad zemí. Pokud lat� nestály p�ímo na bodech základu nebo na nivela�ním �epu, 

byly postaveny na nivela�ní podložku zatla�enou do zem�. Dle [09] je rozdíl 

v p�evýšení tam a zp�t, tj. mezní odchylka ��T�QQ dána vztahem: 

   ��T�QQ � "��UOQ ,     (3.1) 

kde UOQ je délka nivela�ního po�adu v kilometrech. 

                                           
2 RTK - kinematické m��ení provád�né v reálném �ase. Mezi referen�ní stanicí a mobilním p�ijíma�em GNSS 

musí existovat komunika�ní kanál, umož�ující p�enos pot�ebných dat [15].
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Diference p�i výpo�tu nep�esáhla dovolenou mez a byla rozd�lena na jednotlivá 

p�evýšení úm�rn� délce nivelované trati (p�íloha �.3). Schéma výsledné m��ické 

sít� a trasy nivela�ního po�adu je zobrazena v obr.2. 

Obr.2. Schéma m��ické sít� a nivela�ního po�adu 

Výšky bod� m��ické sít� ur�ené metodou nivelace byly porovnány s výškami 

získanými s využitím technologie GNSS v tab.3. Zápisník a výpo�etní protokoly 

jsou uvedeny p�íloze �.4. 
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          Tab. 3. Porovnání výšek bod� m��ické sít� ur�ených metodou nivelace 

            s výškami ur�enými pomocí technologie GNSS 

���������	� 
������ �
��� ������

�
������ ������

�
4001 492.340 492.321 ocelový h�eb 

4002 491.678 491.648 ocelový h�eb 

4003 493.334 493.309 ocelový h�eb 

Výsledný seznam sou�adnic bod� m��ické sít� v sou�adnicovém systému S-JTSK 

a seznam jejich výšek ve výškovém systému Bpv je uveden v tab.4. 

   Tab. 4. Seznam sou�adnic a výšek m��ické sít�

���
���������
 !���"#$�%�&��'��(� !%)��*+(�

,��������	� -����� .����� �/�0� ������

4001 866115.32 1050269.43 492.34 ocelový h�eb 

4002 866057.13 1050206.69 491.68 ocelový h�eb 

4003 866203.17 1050346.39 493.33 ocelový h�eb 

000919062181 865791.43 1053071.54 517.51 dle GÚ 

000911100340 865841.60 1049402.73 560.44 dle GÚ 

3.1.3 Volba metody podrobného m��ení polohopisu a výškopisu 

Protože �ešené území bylo zcela p�ehledné bez jakýchkoliv p�ekážek a 

horizont�, byla pro m��ení zvolena zcela jednozna�n� metoda tachymetrie bez 

nutnosti kombinace s dalšími metodami m��ení. 

3.1.4 Zam��ení polohopisu a výškopisu v zájmovém území 

Pro zam��ení polohopisu a výškopisu metodou tachymetrie byla použita 

totální stanice Trimble 5503 DR200+. Zápisník ze stanice je uveden v p�íloze �.5. 

Jako nejvhodn�jší bod z bodového pole pro zam��ení lokality byl ur�en bod 4001. 

Na tomto bod� byla provedena centrace a horizontace p�ístroje. Poté byla 

provedena kontrola konfigurace stanice jako jsou jednotky délek, úhl�, tlaku, 

teploty, m��ítkový faktor zobrazení a konstanta refrakce. Byla založena nová 

zakázka v systému stanice, zadána aktuální teplota, tlak, výška horizontální osy 

dalekohledu a odrazného hranolu na výty�ce a nastavena hodnota konstanty 

hranolu -30 mm. Bylo provedeno zam��ení osnovy sm�r� a poté vlastní m��ení 
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podrobných bod� polohopisu a výškopisu. Na podrobné body bylo m��eno  

v jedné skupin�, délky byly m��eny jednostrann�. P�i ukládání dat byla využita 

metoda kódování bod�, tzn., že se v pr�b�hu m��ení v terénu body ozna�ovaly 

kódy a ty se pozd�ji využily p�i zpracování dat v geodetickém softwaru KOKEŠ. 

Zam��eny byly charakteristické body terénu, živi�ná komunikace, plastové 

hrani�ní mezníky a nadzemní prvky inženýrských sítí. U kanaliza�ních šachet byly 

zam��eny poklopy a pro ur�ení výškového rozdílu poklopu a dna šachet byla 

využita nivela�ní la�. Všechny podrobné body byly zam��eny z bodu 4001. 

P�esnost mapování byla provedena pro t�ídu p�esnosti 3.       

3.1.5 Zpracování nam��ených dat 

Po dokon�ených m��ických pracích v terénu bylo provedeno zpracování 

získaných dat. Výpo�etní i grafické práce se provedly v geodetickém softwaru 

Kokeš. Registrované nam��ené hodnoty byly p�evedeny z kontrolní jednotky 

totální stanice do souboru, který umož�uje import dat do programu Kokeš.  

K nam��eným délkám byly zavedeny opravy z vlivu nadmo�ské výšky a 

z kartografického zkreslení. Sou�adnice podrobných bod� byly vypo�teny polární 

metodou a výšky byly ur�eny metodou trigonometrického ur�ování výškových 

rozdíl�. Protokol o výpo�tu sou�adnic a výšek podrobných bod� je v p�íloze �.5. 

Dále bylo provedeno ov��ení sou�adnic stávajících podrobných bod� polohopisu 

stabilizovaných plastovými mezníky, a to dle bodu 13 p�ílohy vyhlášky 

�.26/2007 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [17]. Bylo ov��eno, že skute�ná 

sou�adnicová chyba nep�ekro�ila hodnotu mezní sou�adnicové chyby (���)

vypo�tenou jako dvojnásobek základní st�ední sou�adnicové chyby (���), která je 

pro kód kvality t�i 0,14m (p�íloha �.5).  

Po výpo�etní �ásti zpracování polohopisu a výškopisu následovala samotná 

tvorba ú�elové mapy. P�edm�ty m��ení byly zm��eny a zobrazeny jako jejich 

pravoúhlé pr�m�ty na referen�ní plochu. Jejich zobrazení a vyzna�ení mapovými 

zna�kami v map� odpovídá [2]. Grafická forma mapy byla vyhotovena v m��ítku 

1:500 a obsahuje krom� prvk� polohopisu a výškopisu také body geometrického 

základu, popis a hranici parcely �íslo 1622/38  (p�íloha 7). �íselná forma obsahuje 

seznam sou�adnic a výšek podrobných bod� (p�íloha 6). Digitální forma mapy byla 
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dle požadavku projektanta rozd�lena do vrstev, které obsahovaly jednotlivé prvky 

polohopisu a výškopisu (viz tab.5)  a vytvo�ila se ve formátu *.DWG3 a *.DGN4. 

Tab. 5. Obsah vrstev digitální formy ú�elové mapy  

"1�2���� �������1�2�3�

��  !�
"����!"�#������$���

��� �%&�'����#�
������

��� �%&�'������������

��� �%&�'���((��)(���))(�

��� �%&�'���'�
�#*�"��

��� ����&
+��	�,�#�
��

��� !�* !�
��

��� -�	#�����!�%
." �%��/�

��� �	���
��%����+��!�'��

��� �.0'�����!�%
." �%��/�

��� ���	�

��� �!	���
"��

��� 	�1�'��2'/���	�,!��3�!/2"��

�4� %����3�*
�-'�����!�%
+ ��%����

��� 5�����!"'.�*3'#���

D�ležitým prvkem mapy jsou sloupy vysokého nap�tí 22kV, které svým 

ochranným pásmem limitují polohu haly. Výškopis byl zobrazen kombinací 

vrstevnic a výškových kót. Sou�ástí dokumentace ú�elové mapy je také technická 

zpráva (p�íloha 6). 

                                           
3 DWG je formát soubor� (výkres�) programu AutoCAD 
4 DGN je základní formát soubor� programu MicroStation z rodiny CAD
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3.2 VYTY�ENÍ STAVBY

Další etapou m��

Svou charakteristikou 

(viz obr.3) 

3.2.1 Rozbor projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla dodána investorem stavb

podkladem pro geodetické práce byly zejména 

koordina�ní výkres, výkres základ

zpevn�ných ploch a �

sou�ástí p�i vyty�ovací 

znalosti ve stavebnictví a to zejména znalost správ

D�kladné nastudování zajistí znalost vzájemného propo

Bc. Stanislav Urbánek: Geodetické práce p�i výstavb� skladovací haly v

2012                                                                                                                         

ENÍ STAVBY

��ické �innosti p�i výstavb� skladovací haly je vyty

charakteristikou hala pat�í do stavebních objekt� s prostorovou skladbou

Obr.3. Skladovací hala v Plané  

ozbor projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla dodána investorem stavb

pro geodetické práce byly zejména technická zpráva, 

ní výkres, výkres základ�, kotevní plán, situa�ní a výškové 

ných ploch a �ezy. Prostudování dokumentace jako celku je nezbytnou 

ovací �innosti geodeta a nelze jí podce�ovat.

znalosti ve stavebnictví a to zejména znalost správného �tení stavebních vý

kladné nastudování zajistí znalost vzájemného propojení jednotlivých etap 

 skladovací haly v Plané 
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stavby a tím umož�uje geodetovi zamezení vzniku potenciálních chyb, které by 

mohly zp�sobit zna�né �asové i materiální škody v pr�b�hu výstavby.  

Ve výkresu situace byla poloha základních roh� haly dána sou�adnicemi 

v sou�adnicovém systému S-JTSK. Situace dále obsahovala okótování haly 

vztažené k hranici parcely �íslo 1622/38 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní. 

Protože správné vyty�ení prostorové polohy stavby je velmi d�ležitou etapou 

prací, byla provedena kontrola t�chto sou�adnic z výkresu situace, a to 

podobnostní transformací digitální formy situace na sou�adnice lomových bod�

hranice parcely získaných na katastrálním pracovišti Tachov ze záznam�

podrobného m��ení zm�n �íslo 1072, 1080 a 1081. Zárove� byla provedena 

kontrola kót vzhledem k hranici parcely. Výsledkem kontroly byl zjišt�n celkový 

soulad kontrolovaných dat. Projektová dokumentace byla podkladem pro tvorbu 

vyty�ovacích prvk�. 

3.2.2 Rozbory p�esnosti p�ed m��ením  

P�esnost vyty�ovací sít�

P�esnost vyty�ovací sít� musí vyhovovat mezním odchylkám vyty�ení 

prostorové polohy stavby a je charakterizována výb�rovou sm�rodatnou 

odchylkou (���), která se získá z vyrovnání. Mezi dosaženou p�esností vyty�ovací 

sít�, která je touto odchylkou charakterizována a požadovanou p�esností, danou 

mezní sou�adnicovou odchylkou (������G ) platí vztah (2.3) 

�����G � �������

kde koeficient spolehlivosti ( � ) se volí 2,5. 

Vyty�ení sekundárního systému a polohové vyty�ení podrobných bod�

Dle [8] se jednotlivé objekty prostorových staveb �lení z hlediska p�esnosti 

vyty�ování polohy do t�í kategorií. Skladovací hala pat�í do kategorie C a se 

vzdáleností objekt� v intervalu 20 až 50 m je hodnota mezní vyty�ovací 
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sou�adnicové odchylky  CHB  ±40 mm. CHB body p�dorysu ur�ují hlavní rys 

polohy, tvaru a rozm�ru stavby.  

- Mezní vyty�ovací sou�adnicovou odchylku pro vyty�ení polohy CHB ve 

vodorovné rovin�  ��� ��V�-����,   

Projekt stavby ur�uje: 

- mezní vyty�ovací odchylku pro vyty�ení podrobných bod� základových 

šroub� haly ����� ��V,��,  

- mezní vyty�ovací odchylku pro vyty�ení základ� stavby ���� ��VW��,  

- mezní vyty�ovací sou�adnicovou odchylku kanaliza�ních stok 

��� ��V"���, 

- mezní vyty�ovací sou�adnicovou odchylku ostatního podzemního vedení 

��� ��V�����, 

Nejv�tší požadavky na p�esnost vyty�ení byly tedy u vyty�ení podrobných bod�

základových šroub�. Nejp�esn�jším strojem, který byl k dispozici byla totální 

stanice Trimble 5503 s p�esností m��ení úhl� 1.0 mgon a p�esností m��ení délek 

V 2mm+2ppm. Vypo�etl se tedy rozbor p�esnosti p�ed m��ením pro zjišt�ní, zda 

tento stroj vyhoví dané mezní vyty�ovací odchylce p�i zvolené polární metod�. 

Sou�initel konfidence byl z d�vodu snadné kontroly vyty�ení zvolen u=2. 

Rozbor p�esnosti pro vyty�ení polohy podrobných bod� základových šroub�: 

  

- Požadovaná mezní vyty�ovací odchylka (����$) 

����$ ��V, � ��
XY�

- Sm�rodatná odchylka dvojího vyty�ení (#$) dána vztahem 2.6 je: 

#$ ��
(�)*

+
�

Z

�
� � � ��XY�� . 



Bc. Stanislav Urbánek: Geodetické práce p�i výstavb� skladovací haly v Plané 

2012                                                                                                                                      26 

- Sm�rodatná odchylka jednoho vyty�ení (#$/) daná vztahem 2.7  je: 

#/$ ��#$ � �1" � �� � �1" � -"� � ��X[�� .  

a) Vyty�ované podrobné body do maximální vzdálenosti 100 metr�

- Sm�rodatná odchylka délky (#�) 

    #� � T � 
\ � ; � �" � 
" � �0� � �""� � ��X[��   

- Sm�rodatná odchylka centrace (#3) 

#3 � 4#3�� ��#3�� �����]� ������ � �" � ��X[�
- Celková sm�rodatná odchylka délky (#�3)  

#�3 ��4#�� ��#3�� � ��"0"� ���0"� � "	 � ��X[���
- Sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru (#25)

#25 �� 6^15 �� �����1� � ������_M:  

- Celková sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru (#23) 

#23 ��`#25� � 
#3E�;� � `������ � 
�����" � "��a ����� � ��������_M:
- Sm�rodatná sou�adnicová odchylka bodu ur�eného polárn� (#��) 

#��� � ��	�C#�3� ��="#23�� �;�@�D�E�F
#�� � b��	 c����"	� � 
" � �������� � ����D d"��a e� f � "]� � ��X[�

Požadovaná sm�rodatná odchylka vyty�ení je v�tší než sm�rodatná odchylka 

metody vypo�tená rozborem p�esnosti.   
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b) Vyty�ované podrobné body do minimální vzdálenosti 5 metr�

#23 ��`#25� � 
#3E�;� � `������ � 
�����" � "��a �	� � �����	��_M:
#�� � b��	� c����"	� ��
" � ����	��� � 	�D d"��a e� f � "� � ��X[�

Požadovaná mezní vyty�ovací odchylka je v�tší než mezní vyty�ovací odchylka 

metody vypo�tená rozborem p�esnosti.   

Navržená totální stanice Trimble 5503 s metodou vyty�ení polárními sou�adnicemi 

vyhovuje požadované p�esnosti, a to pro minimální vzdálenost vyty�eného bodu 

5 metr� a maximální vzdálenost vyty�eného bodu 100 metr�. 

Výškové vyty�ení podrobných bod�

Projekt stavby ur�uje: 

- mezní vyty�ovací odchylku vodorovné roviny osazení základ�           ����A ��V	��,  

- mezní vyty�ovací odchylku vodorovné roviny kovových prvk� a konstrukcí           ����A ��V���,  

- mezní vyty�ovací výškovou odchylku kanaliza�ních stok ��� ��V,��, 

- mezní vyty�ovací sou�adnicovou odchylku ostatního podzemního vedení ���A ��V����. 

Rozbor p�esnosti pro výškové vyty�ení podrobných bod�: 

Pro výškové vyty�ení byla navržena metoda technické nivelace a byl proveden 

rozbor p�esnosti potvrzující, že tato metoda a navržený nivela�ní p�ístroj vyhovují 

požadované p�esnosti.  
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- Požadovaná mezní vyty�ovací odchylka v p�evýšení g (���A) 

���A ��V����, 

- požadovaná sm�rodatná odchylka (#A$) p�evýšení g (pr�m�r tam a zp�t) 

je: 

#A$ �
(�)>

+
 ,         (3.2) 

kde u se volí 2, 

#A$ � �	 � ��X[�����        

- sm�rodatná odchylka (#A), p�evýšení g (pr�m�r tam a zp�t) je : 

#A � #/ � �1P,        (3.3) 

kde  #/ je kilometrová sm�rodatná odchylka obousm�rné nivelace podle 

technické dokumentace nivela�ního p�ístroje, 

 R je délka oddílu v km. 

Pro m��ení byl navržen nivela�ní p�ístroj GeoFennel 32x  s #/ � ��	����. 

Maximální p�edpokládaná m��ená délka je 450 metr�. 

#A � ��	 � ��XY � � ����-	 � � � ��XY�

#A$ h #A

Požadovaná sm�rodatná odchylka p�evýšení g je v�tší než sm�rodatná odchylka 

p�evýšení g vypo�tená rozborem p�esnosti pro metodu technické nivelace 

s nivela�ním p�ístrojem GeoFennel 32x a maximální délku m��ené trati 450 metr�. 

Navržená metoda a nivela�ní p�ístroj spl�ují požadavek p�esnosti.  
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3.2.3 Vyty�ení staveništ�   

První vyty�ovací práce se týkaly vyty�ení staveništ�. Základem pro vyty�ení 

byla m��ická sí�, protože primární systém byl vybudován, až po prvotních 

terénních úpravách. P�esnost vyty�ených bod� byla tedy v t�íd� p�esnosti 3.  

Na bod� �íslo 4001 byla provedena centrace a horizontace stroje, byly 

zam��eny orienta�ní sm�ry na ostatní body m��ické sít�. Polární metodou bylo 

vyty�eno šest podrobných bod�, jejichž spojnice tvo�ila obvod staveništ�. Poloha 

vyty�ených bod� se shodovala s polohou bod� již stabilizovaných v terénu. 

Posouzení dosažené p�esnosti bylo provedeno dle bodu 13 p�ílohy vyhlášky 

�.26/2007 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [17] a bylo ov��eno, že skute�ná 

sou�adnicová chyba nep�ekro�ila hodnotu mezní sou�adnicové chyby (viz tab.6). 

Tab.6. P�esnost ur�ení sou�adnic podrobných bod� obvodu staveništ�

� � � � � � �-�	#��%���� 6� 7� 8�� 8�� 8�� ��� �9��� ��9���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

������������� ������;��� �������;���

� � � � � �������������� ������;��� �������;��� :�;��� :�;��� �;��� �;��� �;��� �;���

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

�����������4� ������;4�� �������;���

� � � � � ������������4� ������;4�� �������;��� �;��� �;��� �;��� �;��� �;��� �;���

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

������������� ������;��� �������;���

� � � � � �������������� ������;��� �������;��� �;��� :�;��� �;��� �;��� �;��� �;���

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

������������� ������;��� �������;���

� � � � � �������������� ������;��� �������;��� �;��� �;��� �;��� �;��� �;��� �;���
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Obr.4. Vyty�ení staveništ�
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Vyty�ené hranice byly v terénu p�edány dodavateli stavby a byl proveden 

zápis o provedených m��ických pracích do stavebního deníku. Vyty�ovací protokol 

a zápisník je uveden v p�íloze �.8. Dokumentace byla dopln�na výkresy 

dokumentující vyty�ovací práce (Obr. 4).   

3.2.4 Vybudování vyty�ovací sít�  

Pro vyty�ovací práce je nutné vybudování primárního systému stavby. 

Rozmíst�ní bod� primárního systému bylo voleno s ohledem na to, aby spl�ovaly 

požadavky ze strany stavby a to zejména funk�nost sít� po celou dobu výstavby, 

neohroženost stabilizovaných bod� p�ed fyzickým zni�ením a v neposlední �ad�

vhodnou konfiguraci sít� a tím zajišt�ní co nejv�tší možné dosažitelné p�esnosti 

pozd�jšího podrobného vyty�ování. 

 Z bod� m��ické sít� byly do primárního systému nejprve zahrnuty dva body, 

a to bod �íslo 4001 stabilizovaný ocelovým h�ebem v živi�né komunikaci, který byl 

p�e�íslován na �íslo 5001 a trigonometrický bod �íslo 1906-218.1 stabilizovaný 

st�edem makovice v�že kostela v Brod� nad Tichou. Tyto body byly dopln�ny 

dv�ma body �íslo 5004 a 5005, které byly stabilizovány plastovými mezníky. Pro 

minimalizaci chyb z centrace byla p�i m��ení použita trojpodstavcová soustava a 

vlastní centrace p�ístroj� a hranol� nad body optickým centrova�em prob�hla s co 

nejv�tším d�razem na p�esnost. Na bodech 5001, 5004 a 5005 byly nam��eny 

všechny sm�ry na ostatní body sít� a všechny délky krom� délek na 

trigonometrický bod 1906-218.1. M��ení úhl� prob�hlo v jedné skupin� ve dvou 

�adách.  

Fyzikální redukce vlivu prost�edí m��ených délek byly nastaveny v totální 

stanici již p�ed m��ením. 

Pro polohové vyrovnání sít� metodou nejmenších �tverc� bylo využito 

programu Groma. Zp�sob p�ipojení sít� byl zvolen Helmertovou transformací. Byl 

proveden p�evod šikmých délek na vodorovné a vyrovnání délek i sm�r�.  

Testování oprav m��ení bylo provedeno oboustranným testem k hladin�

významnosti i � 	. P�i hledání optimálního �ešení vyrovnání vyty�ovací sít� se 

došlo k záv�ru vynechat ze sít� pevný bod 906-218.1, a to z d�vodu, že p�esnost 

m��ení by byla znehodnocena menší p�esností p�ipojovacího trigonometrického 
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bodu. P�istoupilo se tedy k metod� volné sít�, která umož�uje pln� uplatnit 

p�esnost m��ení. Zápisník a protokol vyrovnání vyty�ovací sít� uvádí p�íloha �. 9. 

Celkovou sm�rodatnou sou�adnicovou odchylku sít� (�3���) charakterizující 

její p�esnost, získáme jako kvadratický pr�m�r celkových sm�rodatných odchylek 

jednotlivých bod� sít�. 

  �3���j ��4
kB7�lm�j9

5 ��4���Z9���Yn9���ZZ9
Y

� ��-����   (3.4) 

����� h ���3���

�kde u = 2,5 

, h ��	�

Ze vztahu je tedy patrné, že polohové vyrovnání vyty�ovací sít� spl�uje kritérium 

p�esnosti pro danou stavbu. 

Obr.5. Schéma primárního systému 
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Do výškového systému Bpv byla vyty�ovací sí� p�ipojena na body m��ické 

sít�, a to metodou technické nivelace ze st�edu. Diference p�i výpo�tu (�5o�

nep�esáhla dovolenou mezní odchylku p�evýšení tam a zp�t (��T�QQ) danou 

vztahem 3.2 a rozd�lila se na jednotlivá p�evýšení úm�rn� délce nivelované trati. 

Zápisník pro m��ení výšek primárního systému metodou technické nivelace je 

uveden v p�íloze �.9. 

��T�QQ � "��UOQ � �"�,���

�5o�� �	����

��T�QQ �h ��5o�

Požadovaná sm�rodatná odchylka je v�tší než sm�rodatná odchylka vypo�tená 

rozborem p�esnosti. Daná metoda s nivela�ním p�ístrojem Geofennel 32x 

vyhovuje požadované p�esnosti. 

Seznam sou�adnic a výšek vyrovnaného primárního systému je uveden tab.7. 

    Tab. 7. Seznam sou�adnic a výšek primárního systému 

���
���������
 !���"#$�%��4 �54
*6���-�+)���

,��������	� -���� .���� ����� ������

����� ������;���� ������4;���� �4�;���� ocelový h�eb 

����� ������;��4� �������;���� �4�;�44� plastový mezník 

����� ������;��4� �������;��4� ���;���� plastový mezník 

3.2.5 Vyty�ení prostorové polohy stavby, podrobných bod	 haly a 

ov��ovací m��ení 

Po úvodních terénních úpravách staveništ� došlo k požadavku dodavatele 

na vyty�ení prostorové polohy stavby, podrobných bod� a provedení ov��ovacích 

m��ení.  
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a) Vyty�ení prostorové polohy stavby 

  

Podkladem pro vyty�ení sekundárního systému byl systém primární. Na 

bod� �íslo 5001 byla provedena centrace a horizontace totální stanice a na 

bodech 5004 a 5005 se zcentrovaly a zhorizontovaly trojpodstavcové soustavy. 

Na tyto body prob�hlo zam��ení orienta�ních sm�r�. Polární metodou se vyty�ily 

body hlavní polohové �áry. Hlavní výškové body prostorové polohy se shodují 

s body primárního systému, proto se v terénu vyzna�ily hodnoty jejich výšek, a to 

na bod� 5001 nást�ikem reflexní barvou na živi�nou komunikaci a na bodech 5004 

a 5005 lihovým fixem na ochranný d�ev�ný kolík. Výšky hlavních výškových bod�

sekundárního systému byly rovn�ž uvedeny ve výkrese dokumentujícím vyty�ení 

prostorové polohy. Kontrola vyty�ení byla provedena stejným postupem se 

stejnými p�ístroji a pom�ckami. Dosažená p�esnost vyty�ení se posoudila 

porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým vyty�ením s mezní vyty�ovací 

odchylkou dle vztahu 2.4. Vyty�ené stabilizované body byly v terénu p�edány 

dodavateli stavebních prací a byl proveden zápis o provedených m��ických 

pracích do stavebního deníku. Vyty�ovací protokol, zápisník a výkres 

dokumentující vyty�ení se seznamem sou�adnic vyty�ených bod� je v p�íloze �.10. 

b) Vyty�ení podrobných bod� základových patek 

Polohové vyty�ení podrobných bod� základových patek prob�hlo stejným 

zp�sobem jako u bod� prostorové polohy. Vyty�ené body se stabilizovaly na 

p�ipravený podkladní beton ocelovými h�eby a byl na nich proveden reflexní 

nást�ik. Ke každé základové patce se zatloukl d�ev�ný hranol, na kterém se 

metodou technické nivelace vyty�ila výška relativní nuly stavby. Výška se 

stabilizovala železným h�ebem. Kontrola vyty�ení byla provedena stejným 

postupem se stejnými p�ístroji a pom�ckami. Po vyty�ení podrobných bod� a 

následné stabilizaci vyty�ovacích zna�ek bylo provedeno jejich zam��ení. 
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Z tohoto zam��ení byly 

S-JTSK, které jsou uvedeny v

Tab.8. Vyty�ení základových patek 
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Obr.6. Bedn�ní pro základové pasy a patky 

ení byly vyhodnoceny posuny v osách sou�adnicového systému 

JTSK, které jsou uvedeny v p�íloze �.11, ukázka této p�ílohy je uvedena v

ení základových patek - vyhodnocení posun� v osách primárního systému
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�adnicového systému   

ílohy je uvedena v tab.8. 

systému

�-�+)���
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Dále byly vyhodnoceny posuny bod� v osách p�dorysné osnovy, které jsou 

uvedeny v p�íloze �.11, ukázka této p�ílohy je uvedena v tab.9 

Tab.9. Vyty�ení základových patek - vyhodnocení posun� v osách p�dorysné osnovy stavby 

"-6��
�!�
*�����
'�"���5!6��'��4-�
)���
�"-��+�"&-�
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����-�
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Dosažená p�esnost vyty�ení se posoudila porovnáním rozdílu mezi prvním a 

druhým vyty�ením s mezní vyty�ovací odchylkou dle vztahu 2.4 

Vyty�ené stabilizované body byly v terénu p�edány dodavateli stavby a byl 

proveden zápis o provedených m��ických pracích do stavebního deníku. 

Vyty�ovací protokol uvádí p�íloha �.11. Výkresy dokumentující vyty�ovací práce a 

seznam sou�adnic vyty�ených bod� je uveden v p�íloze  12.   

c) Ov��ovací m��ení výšek základových patek 

Po dokon�ení etapy výstavby základ� haly prob�hlo ov��ovací m��ení výšek 

jednotlivých základových patek a pas� v místech budoucích nosných prvk�

ocelové konstrukce haly. M��ení prob�hlo metodou technické nivelace. Bylo 

ov��eno jak dosažení p�esnosti výšek v��i hlavním výškovým bod�m stavby, tak i 
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výškové rozdíly mezi jednotlivými patkami.

postupem se stejnými p

deníku. Dosažené výsledky byly protokolovány a p

prací. Technická zpráva se zápisníkem technické nivelace a

projektovaných a m��

zam��ení je obsažen v

d) Vyty�ení podrobných bod

Po ov��ovacím m

základových šroub�. 

konstrukce stavby (viz obr.

Poloha ostatních šroub

šablony, dodané dodavatelem stavebních prací.
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výškové rozdíly mezi jednotlivými patkami. Kontrola m��ení se provedla stejným 

postupem se stejnými p�ístroji a pom�ckami. M��ení se zapsalo do

Dosažené výsledky byly protokolovány a p�edány dodavateli 

Technická zpráva se zápisníkem technické nivelace a

��ených výšek podrobných bod� a výkres dokumentující 

je obsažen v p�íloze �.20.       

podrobných bod� p�dorysné osnovy (základové šrouby

ovacím m��ení základ� stavby nastal požadavek vyty

. Z každé skupiny šroub� u jednotlivých sloup

konstrukce stavby (viz obr.7) byla vyty�ena poloha minimáln

Poloha ostatních šroub� v jednotlivých skupinách byla vyty�ena pomocí plechové 

šablony, dodané dodavatelem stavebních prací.

Obr.7. Skupina základových šroub�
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ení se provedla stejným 

ení se zapsalo do stavebního 

dodavateli stavebních 

Technická zpráva se zápisníkem technické nivelace a porovnáním 

a výkres dokumentující 

základové šrouby) 

nastal požadavek vyty�ení polohy 

 u jednotlivých sloup� ocelové 

minimáln� dvou šroub�. 

�ena pomocí plechové 
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M��ické práce prob�hly stejným zp�sobem jako u vyty�ení prostorové polohy 

stavby. U tohoto vyty�ení byl kladen nejv�tší d�raz na minimalizování nahodilých 

chyb pro dosažení maximální možné p�esnosti vyty�ení. Chyba z centrace 

odrazného hranolu nad vyty�ovaným bodem byla minimalizována použitím výty�ky 

s výškou 0,21 m. Po vyty�ení podrobných bod� a následné stabilizaci 

vyty�ovacích zna�ek bylo provedeno jejich zam��ení. Z tohoto zam��ení byly 

vyhodnoceny posuny v osách sou�adnicového systému S-JTSK, které jsou 

uvedeny v p�íloze �.13, ukázka této p�ílohy je uvedena v tab.10. 

Tab. 10. Základové šrouby - vyhodnocení posun� v osách primárního systému 

"-6��
�!�
*�����
'�"���5!6��4 �54
*6���-�+)���

�� ,��������	� -����� .����� 73����� 78����� 7������

�/���
��%��� �� ������;���� ������4;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;���� ������4;���� :�;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� ������;�4�� ������4;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;�4�� ������4;�4�� :�;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� �����4;���� �������;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� �����4;���� �������;���� �;���� :�;���� �;����

�/���
��%��� �� �����4;4��� �������;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� �����4;4��� �������;���� �;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� ������;�44� ������4;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;4��� ������4;���� :�;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� ������;4��� ������4;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;4��� ������4;���� �;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� ������;���� �������;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;���� �������;���� �;���� �;���� �;����

�/���
��%��� �� ������;�4�� �������;���� �� �� ��

����-�
.�%��� �� ������;��4� �������;���� �;���� :�;���� �;����

Dále byly vyhodnoceny posuny bod� v osách p�dorysné osnovy, které jsou 

uvedeny v p�íloze �.13, ukázka této p�ílohy je uvedena v tab.11. Kontrola vyty�ení 

se provedla pomocí kontrolních geometrických prvk� a z tohoto m��ení se 

provedlo vyhodnocení vzdálenosti p�ímek p�dorysné osnovy.     

Vyty�ené stabilizované body byly v terénu p�edány dodavateli stavebních 

prací a byl proveden zápis o provedených m��ických pracích do stavebního 
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deníku. Vyty�ovací protokol uvádí p�íloha �.13. Výkres dokumentující vyty�ovací 

práce a seznam sou�adnic vyty�ených bod� jsou uvedeny v p�íloze  14.   

Tab.11. Základové šrouby - vyhodnocení posun� v osách p�dorysné osnovy stavby 
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e) Vyty�ení podrobných bod� inženýrských sítí 

Vyty�ení polohy podrobných bod� inženýrských sítí bylo provedeno stejným 

zp�sobem jako u vyty�ení prostorové polohy stavby. Stabilizace vyty�ených bod�

byla provedena d�ev�nými kolíky s reflexním nást�ikem a popisem �ísla 

podrobného bodu. Na místech ur�ených dodavatelem byly vyty�eny výšky 

metodou technické nivelace a stabilizovány ryskou na d�ev�ný kolík. Bylo 

provedeno vyty�ení kanalizace a vodovodu. 

Vyty�ené stabilizované body byly v terénu p�edány dodavateli stavebních 

prací a byl proveden zápis o provedených m��ických pracích do stavebního 

deníku. Vyty�ovací protokol, výkres dokumentující vyty�ovací práce, seznam 

sou�adnic vyty�ených bod� a zápisník jsou uvedeny v p�íloze  15.   
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f) Vyty�ení podrobných bod� zpevn�ných ploch 

Vyty�ení polohy podrobných bod� zpevn�ných ploch bylo provedeno stejným 

zp�sobem jako u vyty�ení prostorové polohy stavby. Stabilizace vyty�ených bod�

byla provedena d�ev�nými kolíky s reflexním nást�ikem a popisem �ísla 

podrobného bodu. Výšky bod� byly vyty�eny metodou technické nivelace a 

stabilizovány ryskou na d�ev�ný kolík. 

 Vyty�ené stabilizované body byly v terénu p�edány dodavateli stavebních 

prací a byl proveden zápis o provedených m��ických pracích do stavebního 

deníku. Vyty�ovací protokol, výkres dokumentující vyty�ovací práce, seznam 

sou�adnic vyty�ených bod� a zápisník jsou uvedeny v p�íloze  16.   

g) Ov��ení svislosti sloup� ocelové konstrukce haly 

M��ení svislosti sloup� bylo provedeno teodolitem, a to ve dvou navzájem 

kolmých sm�rech. M��ilo se ve dvou polohách dalekohledu. Svislost sloup� se 

kontrolovala 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm pod úrovní stropu 

v osách povrchových ploch. Pro ode�tení odchylek se použilo milimetrové m��idlo. 

Dle �SN 73 0210-1 [4] jsou orienta�ní hodnoty mezních odchylek shody 

montážních zna�ek p�i osazení dílc� svislých nosných konstrukcí dány vztahem: 

   �g�� ��V�
A

���
� �g�� ��V�

A

���
��,  (max. 30 mm). (3.5) 

P�i maximální výšce 10 m bude tedy mezní odchylka  �g�� � ������,    

Nam��ené odchylky v obou navzájem kolmých sm�rech �g��a �g��jsou uvedeny 

v p�íloze �.17. M��ení svislostí sloup� bylo zapsáno do stavebního deníku a 

výsledná dokumentace byla p�edána dodavateli stavebních prací. 
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Obr.8. Sloupy ocelové konstrukce skladovací haly 

3.2.6 Rozbor p�esnosti po m��ení 

Zda bylo dosaženo požadované p�esnosti p�i m��ení bylo posuzováno 

porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým vyty�ením �  a mezní vyty�ovací 

odchylkou  ���� dle vztahu 2.4.  

   � ! "���� � ���� "��#$ ,    

kde ���  je mezní rozdíl obou vyty�ení. 

    � � p � .� �p,     (3.6) 

kde   � a  � jsou první a druhé vyty�ení. 

Výsledek je tedy vyhovující splní-li se podmínka � ! "����. Tato podmínka byla 

spln�na p�i všech vyty�ovacích pracích. 
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3.3 GEODETICKÁ �ÁST DOKUMENTACE SKUTE�NÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY 

Na základ� objednávky dodavatele stavebních prací byla vyhotovena stavební 

�ást dokumentace skute�ného provedení stavby. Obsahem dokumentace byl 

celkový areál skladovací haly firmy PhysioCare medical, s.r.o. v Plané, v�etn�

inženýrských sítí vodovodu, splaškové kanalizace, deš�ové kanalizace a 

kanalizace zne�išt�né RL. Podzemní vedení VN, NN a vedení plynovodu byly 

zam��eny geodetickou dodavatelskou firmou zajiš�ující práce pro �EZ, a.s. a 

RWE, a.s., tato �innost není sou�ástí mé diplomové práce.   

3.3.1 Zam��ení inženýrských sítí, zpevn�ných ploch a skladovací haly 

Zam��ení inženýrských sítí zpevn�ných ploch a haly bylo provedeno 

z m��ické sít�. Na bod� �. 4002 byla provedena centrace a horizontace totální 

stanice a na body �. 4001, 4003 a trigonometrický bod �.1110-34 bylo provedeno 

zam��ení orienta�ních sm�r�. Poloha podrobných bod� DSPS byla zam��ena 

polární metodou a výšky byly ur�eny metodou trigonometrického ur�ování 

výškových rozdíl�. Na podrobné body bylo m��eno se v jedné skupin�, délky byly 

m��eny jednostrann�. P�i m��ení byla data ukládána s využitím metody kódování 

podrobných bod�, tzn., že se v pr�b�hu m��ení v terénu body ozna�ovaly kódy a 

ty se po té využily p�i zpracování dat v geodetickém softwaru KOKEŠ. Pro ur�ení 

výškového rozdílu poklopu a dna šachet byla využita nivela�ní la�. Vodovod i 

kanalizace byly zam��eny zm��eny po zasypání na základ� informací obdržených 

od dodavatele stavebních prací, tato skute�nost byla zapsána do stavebního 

deníku. P�esnost mapování byla provedena pro t�ídu p�esnosti 3. 

3.3.2 Tvorba geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení 

stavby 

Po m��ických pracích v terénu bylo provedeno zpracování nam��ených dat. 

Výpo�etní i grafické práce se provedly v softwaru Kokeš. Z kontrolní jednotky 

totální stanice byly p�evedeny data do souboru, který umož�uje import dat do 
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geodetického programu Kokeš. Dále byly k nam��eným délkám byly zavedeny 

opravy z vlivu nadmo�ské výšky a z kartografického zkreslení. Sou�adnice 

podrobných bod� byly vypo�teny polární metodou a výšky byly ur�eny metodou 

trigonometrického ur�ování výškových rozdíl�. Protokol dokumentující výpo�et 

sou�adnic a výšek podrobných bod� DSPS je v p�íloze �.19.   

Po výpo�etní �ásti zpracování DSPS následovala tvorba ú�elové mapy, 

vyhotovené dle [1] a [2].. 

 Grafická forma mapy byla vyhotovena v m��ítku 1:250 a obsahuje prvky 

polohopisu a výškopisu, body geometrického základu, popis a hranici parcely �íslo 

1622/38  (p�íloha 18).  

�íselná forma obsahuje seznam sou�adnic a výšek podrobných bod�

(p�íloha 18).  

Digitální forma mapy byla rozd�lena do vrstev, které obsahovaly jednotlivé 

prvky mapy,  a byla vytvo�ena ve formátu *.DWG a *.DGN. 

 Sou�ástí geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení je i 

technická zpráva je sou�ástí p�ílohy 19. 
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4 ZÁV�R 

Cílem mé diplomové práce byla komplexní geodetická �innost p�i výstavb�

skladovací haly firmy PhysioCare medical, s.r.o. v Plané. Obsahovala tvorbu 

polohopisného a výškopisného podkladu pro projektovou dokumentaci, veškeré 

vyty�ovací práce v pr�b�hu výstavby, kontrolní m��ení základových patek, 

kontrolní m��ení svislosti sloup� a geodetickou �ást dokumentace skute�ného 

provedení stavby. Po celou dobu výstavby vycházel dodavatel stavebních prací 

vst�íc požadavk� geodeta, což je jedna z podmínek dosažení požadované 

p�esnosti p�i geodetické �innosti. Rozborem p�esnosti po m��ení a vyhodnocením 

posun� v��i osám primárního systému a v��i osám p�dorysné osnovy stavby, lze 

konstatovat dodržení mezních odchylek dle �SN 73 0420-2. Výsledkem 

geodetické �innosti je požadované umíst�ní stavby na pozemek investora, 

umožn�ní realizace stavby dle projektovaných geometrických parametr� a 

geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení pot�ebný pro kolauda�ní 

souhlas. 
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