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Anotace  

Diplomová práce se zabývá zeměměřickou činností při výstavbě obchodního domu 

německé společnosti Sconto Nábytek s. r. o., který se nachází v katastrálním území Pražské 

předměstí, obci Hradec Králové. V práci jsou popsány použité metody 

a postupy měřických prací při zaměření a zpracování mapového podkladu pro projekční 

účely, vytyčovací sítě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí a zaměření skutečného 

provedení stavby. Cílem je vyhotovit podle objednávky firmy PSK - Průmyslové stavby a 

konstrukce, a. s. část geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, která má být 

podkladem k žádosti o kolaudační rozhodnutí. 

Klíčová slova: mapový podklad, vytyčovací síť, vytyčení stavby, dokumentace skutečného 

provedení stavby 

 

Anotation 

The thesis deals with surveying activities in the construction Department Store of the 

German comapany „SCONTO Nábytek s r. o.“, which is located in the cadastre unit Pražské 

předměstí town of Hradec Králové. The work describes the methods and procedures of 

surveying work in focusing and processing of the map base for projection purposes, setting-

out networks, setting out a building, setting out engineering networks and the focus of the 

actual implementation of the building. The aim is to draw up the part of geodetic 

documentation of the actual implementation of the building, according to commission of PSK 

– Průmyslové stavby a konstrukce a.s. company, which is to be used as footing to application 

for certificate of occupancy.  

Keywords: map base, setting-out network, setting out a building, documentation of the actual 

implementation of the building 
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Seznam použitých zkratek: 

Bpv   Výškový systém baltský - po vyrovnání 

CZEPOS  Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČSN  Česká technická norma 

ČSNS  Česká státní nivelační síť 

ČSTS  Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  Digitální katastrální mapa 

ETRS89  Evropský terestrický referenční systém 1989 

GNSS  Globální navigační družicový systém 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RTK  Real Time Kinematic 

S-JTSK  Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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1 ÚVOD  

Cílem této diplomové práce je popis zeměměřických činností při přípravě 

a samotné realizaci výstavby obchodního domu německé společnosti SCONTO 

Nábytek s. r. o. Daná lokalita se nachází v Královéhradeckém kraji v obci Hradec 

Králové.   

Diplomová práce čerpá data ze zakázky, která ve výběrovém řízení připadla 

firmě Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Tato geodetická firma se může pochlubit 

letitou zkušeností v oboru inženýrské geodézie. Vznikla v roce 1993 přeměnou oddílu 

speciálních prací státního podniku Geodézie Pardubice, který se zabýval zejména 

inženýrskou geodézií a tvorbou technických map. Za tuto dobu se podílela na mnoha 

stavbách. O kvalitě prováděných prací svědčí i získání certifikátu managementu jakosti 

pro zeměměřické práce. 

 V zakázce se jednalo o geodetické práce pro výstavbu obchodního domu - od 

mapového podkladu pro projektovou přípravu přes vytyčovací práce až po geodetickou 

dokumentaci skutečného provedení stavby. Objednavatelem prací a zároveň 

zhotovitelem stavby byla firma PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. se sídlem 

ve Zlíně. 

V diplomové práci je podrobně popsán postup jednotlivých měřických prací, 

jako je zaměření a následné zpracování mapového podkladu pro projektové účely, 

vybudování a výpočet bodů vytyčovací sítě, vytyčení stavby, inženýrských sítí 

objednané objednavatelem a závěrem diplomové práce bylo vyhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby. Tato část dokumentace se stane podkladem 

ke kolaudačnímu řízení. 
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY GEODETICKÝCH 

PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO DOMU 

Tato kapitola diplomové práce obsahuje teoretické základy o vybudování 

a vzniku vytyčovacích sítí, vytyčování a následné kontrole vytyčených bodů, obsahu 

a vyhotovení vytyčovacích výkresů, účelových map a věci s nimi spojené. Tyto znalosti 

je třeba znát a řídit se jimi při samotné realizaci v praxi.   

2.1 Vytyčování  

Vytyčování patří k nejzodpovědnější zeměměřické činnosti v oboru inženýrské 

geodézie. Musíme si však uvědomit, že se jedná v mnoha případech o velké a svými 

rozměry i tvary komplikované stavby. S těmito stavebními objekty je úzce spojený 

vyšší nárok na přesnost vytyčení. V případě chyby nebo jiného zaváhání při měřických 

či kancelářských činnostech hrozí nemalé finanční postihy, které mohou vést k fatálním 

a existenčním důsledkům. Tomu lze však předejít důkladnou přípravou, rozborem 

přesnosti a kontrolami měření v průběhu výstavby. Toto je dobré mít vždy na paměti. 

  Proces vytyčování je podrobně popsán v [5]. Jde o měřický úkon, při kterém se 

vyznačují vytyčovacími značkami geometrické prvky v terénu nebo na stávajících 

objektech pro případné přístavby a rekonstrukce. 

2.1.1 Vytyčovací síť  

Jak bylo řečeno v kapitole 2.1, hlavním úkolem geodeta je přenesení projektu do 

terénu a k tomu je třeba navrhnout a vytvořit homogenní vytyčovací síť.  

Vytyčovací síť je systém pevně stabilizovaných bodů, které slouží k vytyčení 

stavebních objektů po celou dobu jejich výstavby. Je důležité znát druh, rozsah, 

složitosti stavby a hlavně požadovanou přesnost vytyčení. Přesnost bodů vytyčovací sítě 

musí vyhovovat mezním odchylkám stanovených pro vytyčení polohy stavby. Podle 

těchto aspektů se volí typ sítě.  
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Rozdělení vytyčovací sítě dle [12] je podle: 

· způsobu připojení,  

- připojené na bodové pole ČSTS a ČSNS,  

- připojené na místní síť (lokální souřadnicový systém), 

· významu, 

- základní vytyčovací síť (primární), 

- podrobná vytyčovací síť (sekundární), 

· tvaru,                   

- liniové (používají se k vytyčování liniových staveb), 

      - vytyčovací osa, 

      - polygonový pořad, 

      - trojúhelníkový řetězec, 

- plošné (používají se k vytyčování situačně rozmístěných staveb), 

      - pravidelné sítě, 

      - nepravidelné sítě, 

      - sítě určené metodou přechodných stanovisek, 

      - trojúhelníkové sítě.  

Před samotnou realizací primární vytyčovací sítě je třeba si prostudovat 

projektovou dokumentaci a tím získat potřebné informace o stavbě. Důležitá je 

i konzultace se stavbyvedoucím a zjištění záměrů, jak bude využito okolí samotné 

stavby pro případné úložiště stavebních materiálů a pohybů těžké techniky. Takto 

získaná fakta usnadňují výběr relativně bezpečných míst pro stabilizaci a signalizaci 

bodového pole. Vybraná místa uvnitř nebo mimo areál staveniště musí zaručovat co 

nejdelší životnost měřických značek. Tímto krokem se snažíme předejít možnému 

 narušení přesnosti vytyčovací sítě, což by nám nemalou měrou zkomplikovalo měřické 

práce v průběhu výstavby. Stabilizací a signalizací bodů vytyčovací sítě se dále 

podrobněji věnuje [4].  
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2.1.2 Metody vytyčování 

Podrobné body stavebního objektu je možné vytyčit: 

· polárními souřadnicemi, 

· pravoúhlými souřadnicemi, 

· protínáním vpřed u úhlů, 

· protínáním z délek, 

· průsečíkovým způsobem.  

Metoda polárních souřadnic je v dnešní době totálních stanic velmi oblíbená 

a používaná. Je třeba znát vytyčovací prvky, které určíme mezi vytyčovaným bodem 

a bodem vytyčovací sítě. Mezi tyto prvky patří vodorovný úhel a vodorovná délka. 

Takto vzniklý bod se stabilizuje, signalizuje a navíc, vyžaduje-li to situace, se zajistí, 

viz [4]. 

2.1.3 Kontrola vytyčení 

V inženýrské geodézii se musí vytyčení vždy kontrolovat. Kontrola se dle [13] 

provádí různými způsoby: 

· použitím kontrolních geometrických prvků (oměrnými mírami), 

· stejným postupem vytyčení za stejných podmínek (přesnost, přístroj, pomůcky), 

· vytyčením nezávislým postupem, při změně podmínek a pomůcek, 

· vytyčením nezávislým postupem s vyšší přesností (2,5krát vyšší přesnost). 

Dle [6] se přesnost vytyčení posoudí porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým 

vytyčením ∆v s mezní vytyčovací odchylkou δxMv: 

   ∆v  2δxMv = ∆Mv = 2u σp,       (2.1.) 

kde ∆Mv je mezní rozdíl obou vytyčení. 
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2.1.4 Charakteristika přesnosti při vytyčování 

Přesnost vytyčení je charakterizována směrodatnými odchylkami cílových 

parametrů vytyčení.  

Zásady pro určování a používání mezních odchylek jsou uvedeny v ČSN 73 

0420-1 a hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování různých druhů staveb 

a zásady jejich užívání v ČSN 73 0420-2. 

Kritériem přesnosti vytyčení jsou vytyčovací odchylky. Překročením vytyčovací 

odchylky od předem stanovené mezní vytyčovací odchylky se bere toto vytyčení za 

nevyhovující, proto musí být dle [6] provedeno opětovné vytyčení.  

Kritéria přesnosti vytyčení 

Mezní vytyčovací odchylka δxMv je dána vztahem: 

5

Tx
δxMv = ,                                                     (2.2.) 

kde Tx je tolerance, vymezená mezními hodnotami geometrické veličiny. 

Pro výběr vytyčovací metody rozhoduje směrodatná odchylka σ. Směrodatná 

odchylka dvojího vytyčení je dána vztahem: 

u

δx
σ Mv

p = ,                                                     (2.3.) 

kde δxMv je mezní vytyčovací odchylka a u hodnota normované veličiny s normálním 

rozdělením. Hodnota u se volí: 

u = 1,64 - obecně používaná ve stavebnictví,               

u = 2 až 3 - na důležitosti vytyčení a možnosti vyloučení systematických chyb. 

Směrodatná odchylka jednoho vytyčení σop je dána vztahem: 

2σσ pop ×= .                                                  (2.4.) 
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Parametry přesnosti 

 Směrodatná odchylka vodorovného směru σφ a zenitového úhlu σς je k dohledání 

v technické dokumentaci přístroje. Pro měření za přívětivých podmínek v jedné skupině 

platí, že přesnost vodorovného směru a zenitového úhlu v n skupinách je dána vztahem: 

n

σ
σ

p

n =j ,                                                      (2.5.) 

n

σ
σ

ς

ςn = .                                                      (2.6.) 

Směrodatná odchylka délky σd, v mm, měřené elektronickým dálkoměrem je 

dána vztahem: 

d)(b  a  σd ×+= ,                                                  (2.7.) 

kde d je měřená délka, v km, a součtová konstanta, v mm a b násobná konstanta. 

Přesnost vytyčení ovlivňuje i přesnost centrace měřického přístroje na stanovisku 

a odrazného hranolu na cílovém bodě. Směrodatná odchylka σc je uvedena v [6] nebo 

v technické dokumentaci přístroje. 

 Celková směrodatná odchylka směru σφc je dána vztahem: 

2

2
c2

nn
d

ρ)(σ
σσ += jj ,                                             (2.8.) 

kde σφn je směrodatná odchylka vodorovného směru měřeného v n skupinách, 

 směrodatná odchylka centrace a d měřená délka. 

 Celková směrodatná odchylka délky σdc, v mm, je dána vztahem: 

2
c

2
dd σσσ += ,                                                 (2.9.) 

kde σd je směrodatná odchylka délky a  směrodatná odchylka centrace. 
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 Směrodatná odchylka σd bodu určeného trigonometricky je dána vztahem: 

222
k

2
d

222
ς

2
s

2
vc

2
vp

2
HA

2
HP /2R)(dσςσcos/ρσ)sinς(dσσσσ +++++= ,          (2.10.) 

kde HAσ   - směrodatná odchylka výšky bodu A,  

       vpσ   - směrodatná odchylka výšky přístroje, 

       vcσ   - směrodatná odchylka výšky cíle, 

       ςσ   - směrodatná odchylka zenitového úhlu, 

       dσ   - směrodatná odchylka šikmé délky, 

       kσ  - směrodatná odchylka určení refrakčního koeficientu, 

       sσ   - šikmá délka záměry, 

       d   - měřená délka, v km,  

       R   - poloměr Země. 

 Směrodatná souřadnicová odchylka , dobu určeného polárně je dána 

vztahem: 

[ ]2222
dxy )/ρd(2σσ0,5σ j+=  ,                                      (2.11.) 

kde  je směrodatná odchylka délky,  směrodatná odchylka vodorovného směru 

a d měřená délka [6]. 

2.1.5 Vytyčovací výkresy a jejich náležitosti 

Vytyčovací výkres tvoří dle [15] nejdůležitější přílohu geodetické dokumentace. 

Slouží k zobrazení vytyčovaného stavebního objektu, případně jeho částí, v němž jsou 

dány číselné hodnoty vytyčovacích prvků. Pomocí těchto prvků lze objekt v terénu 

vytyčit ve stanoveném tvaru, rozměru a se zadanou přesností.  

Rozdělení vytyčovacích výkresů dle druhu vytyčení na vytyčovací výkresy 

prostorové polohy a výkresy podrobného vytyčení. Tyto výkresy lze spojit v jeden 

celek, v případě bezproblémové čitelnosti.  
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Při vytyčování prostorové polohy ze souřadnic metodou přechodných stanovisek 

je dle [3] možné využít situační výkres vyhovující tomuto účelu, ve kterém jsou 

uvedeny předměty vytyčení (vytyčované objekty se seznamem souřadnic, body 

vytyčovací sítě, geodetické body nebo jiné body podkladů pro dokumentaci stavby) 

a definuje použitý souřadnicový systém a výškový systém. 

Vytyčovací výkres obsahuje dle [15]: 

· vytyčovací síť, 

· dosavadní situační a výškové pevné body, stávající objekty, 

· osy a obrysy na navrhovaných objektech, 

· vytyčovací prvky a rozměry objektu (úhly, délky, směrníky, převýšení 

apod.), 

· u liniových staveb se zakreslují vrcholové a směrové body, délky stran 

a vrcholové úhly směrového polygonu, osa stavby a její staničení, umístění 

příčné řezů a tabulka parametrů navrženého oblouku, 

· použitý souřadnicový a výškový systém, přesnost vytyčení pro soubor 

hodnot nad popisovým polem nebo jednotlivě připsaná u každé kóty. 

Ve výkresu podrobného vytyčení se vytyčovací prvky, rozměry, tvary objektů 

a poloha vytyčovacích částí objektu uvádějí. Ve vodorovné rovině u staveb 

s prostorovou skladbou délkovými kótami, u liniových a plošných staveb polárními 

nebo pravoúhlými souřadnicemi a staničením nebo délkovými kótami. Ve svislém 

směru u stavebních objektů s prostorovou skladbou relativními výškami vzhledem 

k základní úrovni objektu, u liniových a plošných stavebních objektů nadmořskými 

výškami k hlavním výškovým bodům. Podrobněji tuto problematiku řeší [3]. 

Vytyčovací výkres je součástí každého prováděcího projektu a jeho náležitosti 

jsou podrobně uvedeny v ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví - Vytyčovací výkresy 

staveb. 

2.2 Účelové mapy 

Účelovými mapami se rozumí mapy velkých měřítek, jejichž obsahem jsou 

prvky základní mapy, podle účelu další prvky, jevy a objekty na povrchu, pod 
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povrchem a nad povrchem země. Používají se zejména pro plánovací, projektově 

provozní, evidenční, dokumentační a jiné účely. Účelové mapy vznikají v mnoha 

případech přímým měřením, ale lze je také přepracovat nebo odvodit ze stávajících 

map. Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu bývá obvykle katastrální mapa.  

Výsledek tvorby účelové mapy může být v grafické (tištěné), číselné nebo 

digitální podobě. Volba obsahu, kvality přesnosti a měřítka účelové mapy vychází dle 

[11] z požadavků, které nám určí objednavatel, tj. z účelu, pro který bude mapové dílo 

tvořeno. 

Účelové mapy se podle [11] člení na:  

· účelové mapy základního významu, 

· mapy podzemních prostor, 

· účelové mapy ostatní. 

Účelové mapy základního významu: 

· technická mapa města, 

· základní mapa závodu, 

· základní mapa dálnice, 

· základní mapa letiště, 

· jednotná železniční mapa stanic a tratí. 

Účelové mapy podzemních prostor: 

· mapy jeskyň, 

· mapy podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra. 

Ostatní účelové mapy: 

· mapy pro projektové účely, 

· mapy pro provozní potřeby organizací, 

· mapy pro pozemkové úpravy, 

· mapy lesnické a vodohospodářské, 

· mapy sídlišť, 

· mapy sloužící pro dokumentaci památkových objektů, 

· geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb. 
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2.2.1 Charakteristika a kritéria přesnosti 

Přesnost souřadnic a výšek podrobných bodů mapy je dána přesností určení 

souřadnic a výšek použitých bodů geometrického základu a přesností určení souřadnic 

a výšek podrobných bodů mapy. 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x a y podrobných bodů polohopisu 

je základní střední souřadnicová chyba mxy, která je dána vztahem: 

)m0,5(mm 2
y

2
xxy += ,                                         (2.12.) 

kde mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x a y. 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x a y dvojice podrobných 

bodů se stejnou třídou přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice 

bodů této dvojice, která je vypočtena z jejich souřadnic.  

Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby: 

a) charakteristika  mxy nepřesáhla kritérium uxy, viz tab. č. 1, 

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud, vypočtené pro každou délku d ze 

vztahu xyd u
20d

12d
1,5u

+
+

=  v metrech. 

     Tab. č. 1.  Kritéria přesnosti  

Třída uxy uH ud 

přesnosti (m) (m) (m) 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,5 0,35 1,50 

 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je 

základní střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů stejné třídy přesnosti musí 

být určeny tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH viz tab. 1 a u bodů na 

nezpevněném povrchu nepřekročila 3 uH. 
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Mapy se vyhotovují ve třídách přesnosti 1 až 5 tak, aby podrobné body byly 

vždy ve stejné třídě přesnosti. Výškopis může být vyhotoven v jiné třídě přesnosti než 

polohopis. Třídy přesnosti musí být uvedeny v mapě. Podrobněji tuto problematiku 

upravuje [1]. 

2.2.2 Mapový podklad pro projektování staveb 

Mapové podklady projektů se tvoří kombinací odvození z existujících podkladů 

a doměření změněných a dalších předmětů měření nebo přímým měřením. Zadavatel 

mapového podkladu by měl vždy zhotovitele informovat o požadavcích na jeho obsah, 

přesnost, měřítko a formu. Obsahem mapového podkladu pro projekční činnost jsou 

body polohových a výškových bodových polí, polohopis, výškopis a popisné údaje. 

Vyhotovují se v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Bodové 

pole, kterého bylo použito pro zaměření, musí dle [14] odpovídat svou přesností 

požadované třídě přesnosti mapování nebo přesnosti následných vytyčovacích prací.   

Předmětem měření polohopisu jsou: 

· hranice (hranice územních celků a hranice katastrálních území, 

vlastnické, užívací a druhů pozemků, hranice různého druhu, chráněných 

území a ochranných pásem, ohradní zdi a ploty), 

· druhy pozemků a způsob užívání (zemědělská a lesní půda, jednotlivě 

zaměřené stromy, ostatní plochy, chráněné kulturní památky), 

· stavební objekty (budovy a nádvoří, podzemní stavební objekty 

a prostory, přemostění mezi budovami, schody a schodiště, církevní 

objekty, čerpací stanice pohonných hmot a výdejní stojany, mosty 

a propustky, jiné stavební objekty), 

· dopravní síť a dopravní zařízení (železniční, tramvajové tratě 

a trolejbusové tratě, lanové dráhy a dopravníky, kolejová dopravní 

zařízení, tunely, silniční komunikace a cesty, víceúrovňové křižovatky, 

komunikace nad budovami, staničníky, jeřáby), 

· potrubní a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty (opěry 

nadzemních vedení, osy nadzemních a podzemních vedení, objekty 
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a zařízení podzemních vedení, potrubní vedení, kolektory a ostatní 

vedení, elektrická vedení a zařízení), 

· hornická a těžební zařízení (hornické a těžební prostory, štoly, vrty 

a sondy), 

· vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení (zřídla a vodní toky, vodní 

nádrže, vodní toky kryté, podzemní a občas vysýchající, vodní stavby, 

zařízení na vodních tocích a nádržích, zdroje vody). 

Výškopis se znázorňuje: 

· vrstevnicemi (křivky, kterými se spojují body se stejnou výškou), 

· výškovými kótami (umísťují se na významné body terénu), 

· technickými šrafami (znázorňují se střídáním delších a kratších čar 

ve směru spádu). 

Popis mapy je dle [2] tvořen: 

· popisem uvnitř rámu, 

· popisem vně rámu.  

2.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace se vyhotovuje tak, aby se dala využít pro kolaudační řízení 

a uvedení stavby do provozu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby dle [9] obsahuje: 

· údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení a adresa místa trvalého 

pohybu vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitosti 

s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; 

pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení 

stavby, 

· situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo 

větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení 

na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické 

infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemku, 
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· stavební výkres vypracovaný podle skutečného provedení stavby 

s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle 

současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich 

rozměrů a plošných výměr, 

· technický popis stavby a jejího vybavení. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

Tato část dokumentace se dle [11] vyhotovuje v systémech S-JTSK a Bpv ve 

2. nebo obvykle 3. třídě přesnosti. Měřítka se volí podle druhu stavby a v závislosti na 

množství podrobností tak, aby byla mapa přehledná a čitelná.  

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje: 

·  číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky 

a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně 

technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

· polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 

se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů 

vytyčovací sítě,  

· měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů 

bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů, 

· technickou zprávu [8]. 

Před předáním objednateli musí být dokumentace ověřena úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem. Podrobněji tuto problematiku popisuje [8]. 
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3 GEODETICKÁ ČINNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

OBCHODNÍHO DOMU 

Tato kapitola popisuje místo výstavby a geodetické práce při realizaci 

obchodního domu Sconto: 

· popis zájmového území, 

· rekognoskace a použité vybavení, 

· vyhotovení mapového podkladu pro projekční činnost, 

· vytyčovací síť - vybudování, 

- zaměření, 

- výpočet a vyrovnání, 

· vytyčení - obvodu staveniště, deponie,  

   - os pilot a odsazených os pilot, 

   - inženýrských sítí, 

· geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby. 

3.1 Popis zájmového území 

Zájmová lokalita se nachází v Hradci Králové. Ve středověku šlo o věnné město 

českých královen a této době například vděčí za gotickou katedrálu sv. Ducha, která 

patří mezi městské dominanty. Do poloviny 19. století sloužilo město jako vojenská 

pevnost. Tento status se změnil po roce 1866, po krvavé prusko-rakouské bitvě 

u Hradce Králové, a tím se otevřel prostor pro zlatou éru královéhradecké architektury 

a stavebnictví na počátku 20. století. Byly vybudovány základní inženýrské sítě, nové 

mosty, vznikly nové školy, ústavy a úřady, komunikace, rozlehlé městské čtvrti s celou 

řadou monumentálních budov, které vyprojektovali naši nejlepší architekti. Netrvalo 

dlouho a město si získalo věhlas a oprávněnou pověst salonu republiky. 

Dnes je Hradec Králové téměř stotisícové statutární město na východě Čech 

a metropole Královéhradeckého kraje, která leží na soutoku Labe a Orlice. Skládá se z   
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21 katastrálních území, viz obr. 1, a jeho katastrální výměra je 105,61 km
2
. Více 

informací o městě Hradec Králové uvádí [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.  Katastrální území Hradce Králové  [17] 

Stavba, která je předmětem této diplomové práce, se nachází na katastrální 

hranici k. ú. Pražské Předměstí a k. ú. Březhrad. Z východní strany ohraničená 

čtyřproudou komunikací, která spojuje dvě stotisícová krajská města východních Čech - 

Hradec Králové a Pardubice, a od západu železniční tratí, která je významnou dopravní 

tepnou mezi těmito městy, viz obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Znázornění místa výstavby [18] 
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3.2 Rekognoskace terénu 

Po výběrovém řízení, které vyhrála firma Geodézie Východní Čechy s. r. o., 

se započalo s přípravnými pracemi. 

 V první řadě šlo o zjištění skutečností na místě budoucí výstavby, kde budou 

prováděny geodetické práce. Rekognoskace proběhla před začátkem měřických prací. 

Bylo zjištěno, že jde především o rovinatý terén, který je hustě zarostlý bujnou vegetací 

a že k tomuto místu vede od jihu pouze jedna příjezdová cesta. Po získání těchto 

informací bylo potřeba dohledat pomocí geodetických údajů v okolí zájmové lokality 

body polohového bodového pole a body výškového bodového pole a zjistit, v jakém 

fyzickém stavu se nachází nebo zda nebyly zničeny. Geodetické údaje byly získány 

z [16], viz příloha č. 1.2. 

Podařilo se nalézt všechny vyhledávané body podrobného polohového bodového 

pole č. 006000001082, 006000001075, 006000001076, ze kterých byla dobrá 

viditelnost pro úhlové orientace na body základního polohového bodového pole. 

Jednalo se o body č. 000916250200, viz obr. 3, což je nejvyšší dominanta města Bílá 

věž a bod č. 000916200260 kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Byly 

nalezeny i body výškového bodového pole: nivelační body č. KH-0086-5 a KH-032-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Přehled měřické sítě  
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3.3 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro měřické práce byly použity rektifikované přístroje a pomůcky, (viz obr. 4 až obr. 7): 

· totální stanice Leica TCR307, 

· totální stanice Leica Viva TS11, 

· GNSS přijímač Leica Viva GS08 (polní kontroler CS10, anténa GS08), 

· dvoufrekvenční aparatura Topcon Hiper GGD (kontroler FC – 100), 

· nivelační přístroj Zeiss Ni 025, 

· výtyčka s odrazným hranolem, 

· nivelační lať a nivelační podložka, 

· stativ, 

· komparované pásmo, 

 

Totální stanice Leica TCR307 

 

Přesnost měření délek  2 mm + 2 ppm 

Přesnost měření úhlů   7´´ (2 mgon) 

 

  

       Obr. 4. Leica TCR307 

Totální stanice Leica Viva TS11 

 

Přesnost měření délek  1 mm + 1,5 ppm  

Přesnost měření úhlů   3´´ (1 mgon)  

Přesnost centrace  0,7 mm 

 

       Obr. 5. Leica Viva TS11        
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GNSS přijímač Leica Viva GS08 

     

RTK Pohyblivá přesnost: 

    Horizontální  10 mm + 1 ppm (rms)  

     Vertikální  20 mm + 1 ppm (rms) 

 

       Obr. 6. GNSS Leica Viva GS08  

Nivelační přístroj Zeiss Ni 025 

   

Střední kilometrová chyba  2,5 mm 

 

 

       Obr. 7. Zeiss Ni 025 

3.4 Mapový podklad pro projekční účel 

Při rekognoskaci se povedlo úspěšně vyhledat všechny body PPBP v dané 

lokalitě, dle místopisů, viz kapitola 3.2. Těchto bodů bylo následně použito pro 

zaměření mapového podkladu. Body jsou tvořeny s přesností, které je dle [10] dána 

základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m. 

Použitá metoda pro zaměření polohopisu a výškopisu, přístrojové vybavení 

a geometrický základ splňoval požadavek na vyhotovení účelové mapy, které bude 

sloužit pro projekční činnosti a měla být ve 3. třídě přesnosti, kritéria přesnosti jsou 

uvedena v tab. č. 1. na str. 10.  

Připojení do systému Bpv 

Bod PPBP č. 1082 stabilizovaný plastovým mezníkem byl jediný, který měl 

uvedenou nadmořskou výšku v geodetických údajích, a proto bylo nutné tuto hodnotu 

ověřit kontrolním měřením. K tomu byla použita metoda technické nivelace ze středu. 

 přijímač Leica Vi
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 Jako počátek nivelačního pořadu byl zvolen bod č. KH-0086-5, který je 

stabilizován na budově vrátnice bývalého masokombinátu Březhrad s nadmořskou 

výškou 230,680 m a koncový bod byl č. KH-032-80 na zděné budově v ulici Na 

Rybárně 229,283 m nad mořem, viz obr. 8. Nivelační pořad byl měřen „tam a zpět“, viz 

příloha č. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Přehled nivelačních  bodů  

Pro měření byl použit stroj značky Zeiss. Postavení přístroje a latí bylo v jedné 

přímce a případné zalomení se provádělo v místě, kde se nacházela lať pro záměru 

vpřed. Délka záměr vpřed a vzad se krokovala na přibližně stejnou hodnotu proto, aby 

se eliminovala chyba ze zdánlivého horizontu a refrakce. Při odečítání čtení na lati byla 

provedena kontrola libely (svislosti latě) pomocí kývání latě ve směru záměry. 

Minimální čtení se shodovalo s hodnotou při urovnané libele, která je připevněná na těle 

lati. Tím byla prokázaná správnost libely. Celý pořad byl veden po asfaltové 

komunikaci a tím se zabránilo případnému klesání nebo naopak vytlačování nivelačních 

podložek na nezpevněných plochách.  
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Výška bodu č. 1082, která byla získána nivelací, se porovnala s výškou, jež je 

uvedená v geodetických údajích, viz příloha č. 1.2 a 1.3. Pro další výpočetní práce byla 

používána nadmořská výška získaná nivelačním pořadem. 

3.4.1 Zaměření polohopisu a výškopisu 

Pro zaměření polohopisu a výškopisu byla použita metoda tachymetrie, která je 

v dnešní době totálních stanic a automatické registrace naměřených dat (šikmá délka, 

horizontální úhel, zenitový úhel, výška stanoviska a cíle) velmi používaná. Poloha 

podrobného bodu se určila ze známého stanoviska polárními souřadnicemi a výšky 

trigonometricky.  

Před zahájením měření bylo nutné zkontrolovat konfiguraci totální stanice Leica 

TCR307. Bylo provedeno nastavení jednotek (úhly, délky, teplota, tlak), nastavení 

dálkoměru (typ hranolu a jeho hodnota konstanty). Následovala centrace a horizontace 

přístroje na stanovisku PPBP č. 1082 s orientacemi na trigonometrické body 

č. 000916250200, 000916200260 (středy makovic kostela) a na PPBP č. 1075 a 1076. 

V průběhu měření bylo vytvořeno další stanovisko č. 4001, určené metodou rajónu, 

z důvodu velké plochy a tím spojené nedostatečné viditelnosti. Takto vzniklému 

stanovisku bylo přiřazeno číslo 4001 a jako stabilizace byl zvolen dřevěný kolík 

s uprostřed zatlučeným hřebem. 

Cílem měření bylo co nejdůvěryhodněji zaměřit danou lokalitu, viz obr. 9, a její 

veškeré viditelné nadzemní prvky. Mezi tyto prvky patřil terénní reliéf, porost, 

odvodňovací příkop, betonové patky horkovodu, sousední budova obchodního domu 

Hornbach, komunikace, povrchové znaky inženýrských sítí. Po celou dobu mapování 

byl zároveň tvořen polní náčrt, který byl potřebný k následné tvorbě účelové mapy, 

viz příloha č. 1.6. 
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Obr. 9. Měřená lokalita  

3.4.2 Výpočet měření totální stanice 

Měřená data byla přímo při měření opravena o vliv fyzikální redukce a to 

doplněním hodnot teploty a tlaku do softwaru totální stanice. Takto upravené měřené 

veličiny se po stažení nemusely o tento vliv už dál opravovat. K stažení surových dat do 

počítače nám posloužil software Leica Survey Office, který nám vytvořil zápisník ve 

formátu mapa2, viz příloha č. 1.3. 

Výpočetní práce byly provedeny v početním a grafickém softwaru Kokeš. Před 

samotným výpočtem bylo nutno provést nastavení korekcí (vliv nadmořské výšky na 

délky, vliv zobrazení na délky a vliv refrakce a zakřivení na výšky). Pro výpočet byla 

použita funkce - polární metoda dávkou, viz příloha č. 1.4. 

3.4.3 Grafické práce mapového podkladu 

Grafické práce byly vyhotoveny v softwaru AutoCAD, vyvinutý firmou 

Autodesk. Využívá se v mnoha oblastech, např. strojírenské konstrukce, stavební 

projekce a architektura, mapování a terénní úpravy. 

Byla vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500 ve 2D, která obsahovala 

naměřené prvky polohopisu a výškopisu. Tyto prvky odpovídají požadavkům v [2]. 

Výkres byl rozdělen do různých vrstev pro usnadnění navazujících projekčních činností. 
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Každá vrstva má svůj obsah, viz příloha č. 1.7. Výsledná mapa byla předána v tištěné 

a digitální podobě ve formátu *.DWG, viz příloha č. 1.7. 

Výsledek měření 

Výsledek měření (účelová mapa v tištěné i digitální podobě, seznam souřadnic 

s popisem, technická zpráva) byl předán objednavateli. Veškerá data a údaje ze 

zaměření zůstaly archivovány u firmy Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. Výsledky 

měření jsou v přílohách této diplomové práce. 

3.5 Vytyčovací práce 

Vytyčovací práce započaly v srpnu 2011. Zadavatelem byla firma PKS – 

Průmyslové stavby a konstrukce a. s. 

Před začátkem výstavby byla dodána projektová dokumentace v elektronické 

podobě a byl domluvený rozsah a obsah prací. Jednalo se o: vytyčení obvodu staveniště 

a deponie pro uložení skrývky, vytyčení obvodu budovy, os pilot, o 2 metry odsazených 

os pilot a inženýrské sítě (splašková a dešťová kanalizace, osvětlovací kabel, vodovod). 

Zbylé vytyčovací práce si objednali subdodavatelé jednotlivých technologických celků 

sami u svých spřátelených geodetických firem.  

Stálo by však za zvážení, zda by nebylo výhodnější spojení na stavbě pouze 

s jednou konkrétní geodetickou firmou. A to hlavně s ohledem na přesnost a rychlost 

práce, znalost terénu a stavby jako takové. Tato firma by působila na stavbě od jejího 

založení (vytvoření primární vytyčovací sítě), až po její dokončení (zaměření 

skutečného provedení stavby). Situace je v dnešní době momentálně jiná. 

Před zahájením stavebních prací byla vytvořena vytyčovací síť, která byla 

měřena totální stanicí Leica TCR307. Z této primární sítě byly následně vytyčovány 

podrobné body. K tomu byla použita totální stanice Leica Viva TS11 a polární metoda.  
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Rozbor přesnosti pro vytyčení charakteristických bodů stavby 

Dle [7] je mezní vytyčovací souřadnicová odchylka δxMv ± 0,10 m. Toto platí 

pro kategorii C (ostatní objekty), kde vzdálenost charakteristických bodů je větší než 

100 metrů. 

Požadovaná směrodatná odchylka dvojího vytyčení σp: 

m1040
2,5

100

u

δx
σ 3Mv

p
-×===                                                             (3.1.) 

u - koeficient spolehlivosti 

Požadovaná směrodatná odchylka jednoho vytyčení σop: 

m1056,62402σσ 3
pop

-×=×=×=                                                  (3.2.) 

 Požadovaná směrodatná odchylka vodorovného úhlu σφp pro nejvzdálenější 

a nejbližší vytyčovaný bod: 

příčný směr 

 dmax = 111,600 m,  = 0,0010
g 

  
max

2
r

2
opp

d

ρ
σσσ ×-=j  = 0,0323

g
                                                       (3.3.) 

   4

2
p

2

109,6
σ

σ
n -×==

j

j
  1. skupina                                            (3.4.) 

 dmin = 11,822 m,  = 0,0010
g
 

  
max

2
r

2
opp

d

ρ
σσσ ×-=j  = 0,3047

g
                                                       (3.5.) 

  5

2
p

2

101,1
σ

σ
n -×==

j

j
  1. skupina                                            (3.6.) 

σr - realizační koeficient  

podélný směr 

 dmax = 111,600 m, d)(baσd ×+=                                                                    (3.7.) 
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  4

2
op

2
dmax

d 104,3
σ

σ
n -×==  1 měření                                               (3.8.) 

 dmax = 11,822 m, d)(baσd ×+=                                                                      (3.9.) 

  4

2
op

2
dmax

d 103,2
σ

σ
n -×==   1 měření                                             (3.10.) 

3.5.1 Vytyčení obvodu staveniště 

Před zahájením veškerých stavebních činností prostřednictvím firmy PSK - 

Průmyslové stavby a konstrukce, a. s. byl nejprve vytyčen obvod staveniště, a tím se 

určil počátek pro hrubé terénní úpravy, viz obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Hrubé terénní úpravy  

Bylo třeba vybudovat bodové pole, z kterého se následovně provedlo vytyčení 

podrobných bodů. Místa pro stabilizaci bodů se vybírala důkladně s ohledem na možné 

budoucí použití do primární vytyčovací síť. Jako stabilizace bylo použito měřických 

hřebů a dřevěných kolíků s hřebem. 

Pro zaměření bodů č. 4001, 4003, 4004 a 4006 byl použit GNSS přijímač Leica 

Viva GS08. Technologie GNSS, metodou RTK v síti CZEPOS. Následná transformace 

byla provedena přímo v průběhu měření programem Leica SmartWorx I, který byl 
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schválený ČUZK. Program je dodávaný pro aparatury Leica firmou GEFOS a. s. 

Zeměpisné souřadnice v systému ETRS89 byly transformovány pomocí předem 

vytvořeného lokálního klíče. Pro tvorbu klíče, viz obr. 11, byly použity body 

č. 000916250300, 000916252150, 000916250340, 000916250580, které jsou určeny 

v obou souřadnicových systémech. Souřadnice těchto bodů byly získány z geodetických 

údajů, které jsou dostupné na [16]. Výběr těchto bodů musel splňovat podmínky, 

jež jsou dané [13]. Veškeré protokoly o výsledcích měření jsou uvedeny v příloze 

č. 3.1. Aby podoba protokolů splňovala veškeré náležitosti, byla stažena jejich předloha 

z [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Transformační klíč  č. 1  

Po dohodě se stavbyvedoucím byl vytvořen seznam požadovaných bodů pro 

vytyčení. Souřadnice těchto bodů byly převzaty z projektu. Vytyčení podrobných bodů 

bylo provedeno totální stanicí Leica TCR307, polární metodou z již  vytvořeného 

bodového pole (bodů č. 4006 a 4001), viz příloha č. 3.2. Pro stabilizaci bylo použito 

metrových dřevěných kolíků, které následně použila firma ke stavbě oplocení okolo 

staveniště.  
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Výsledek měření  

Výsledek měření byl úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem ověřený 

vytyčovací protokol se seznamem souřadnic a jejich popisem. Výsledky měření jsou 

v přílohách č. 3.2 této diplomové práce. 

3.5.2 Vytyčení deponie 

Místo vymezené k dočasnému uložení skrývky, viz obr. č. 12, které si pro tento 

účel pronajala firma PSK, se nacházelo necelé 3 km jižně od stavby v k. ú. Březhrad. 

Aby firma předešla problémům se sousedními vlastníky nebo uživateli sousedních 

pozemků (zemědělské družstvo), byla vytyčena hranice deponie. Požadované body na 

vytyčení byly opět konzultovány se stavbyvedoucím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Lokalita deponie [16] 

Vytyčení proběhlo 9. 9. 2011 a bylo realizováno technologií GNSS, metodou 

RTK v síti CZEPOS. K měření byla použita dvoufrekvenční aparatura Topcon Hiper 

GGD. Transformace do S - JTSK byla provedena ve výpočetním programu TranGPS, 

pomocí předem vytvořeného lokálního klíče. TranGPS byl schválený ČÚZK, a je 

dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. k aparaturám značky Topcon. Pro 

tvorbu klíče č. 2, viz obr. 13, byly použity body č. 000916250300, 000916250550, 
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000916250340, 000916250580. Protokoly o výsledcích měření jsou uvedeny v  příloze 

č. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Transformační klíč č.  2  

Ke stabilizaci byly použity dřevěné kolíky, které byly obarveny reflexní barvou 

pro dobrou viditelnost. Každý kolík byl popsán vlastním číslem bodu, které se 

shodovalo s číslem téhož bodu v platné DKM a ve vytyčovacím protokolu. Výsledky 

měření mají stejné náležitosti jako u kapitoly 3.5.1 a byly předány objednavateli. 

3.5.3 Vytyčovací síť 

Výběr míst pro stabilizaci bodů primární vytyčovací sítě byl proveden 

s patřičnou rozvahou. Velký vliv na rozmístění bodů mělo okolí staveniště a budoucí 

průběh výstavby obchodního domu. 

Prvním krokem byla důkladná rekognoskace a konzultace se stavbyvedoucím 

nad naším návrhem umístění vytyčovací sítě na staveništi. Stavbyvedoucí díky vlastním 

zkušenostem a podrobné znalosti projektu a předpokládaného průběhu výstavby 

(umístění stavebních buněk, příjezdových cest, sklad materiálu, umístění podzemních 

sítí, ohroženost stavební činností atd.) vypomohl tato místa určit. V návrhu byly 
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zohledněny požadavky na potřebnou stabilizaci a v neposlední řadě co možná nejlepší 

konfiguraci pro následné vyrovnání sítě. Vybraná místa se nacházela po obvodu 

staveniště a sousední komunikace, kde riziko zničení bylo minimální a tím nebyla 

narušena přesnost sítě. Do primární vytyčovací sítě, viz obr. 14, se zakomponovaly už 

stabilizované body, určené pro vytyčení obvodu staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Přehled  vytyčovací sítě  

Stabilizace a signalizace 

Stabilizace bodů, viz tabulka č. 2, byla přizpůsobená terénu a musela splňovat 

nároky kladené na stabilizaci vytyčovacích sítí pro inženýrskou geodézii dle [4]. Bylo 

využito hřebu o délce 80 mm, dřevěného kolíku o rozměrech 50x50x500 mm se 

zatlučeným hřebem na vrchu a ocelové trubky s kotvícími úchyty. Podle [4] je brána 

životnost stabilizace jako střednědobá. U takto stabilizovaných bodů se následně 

provedla signalizace metrovými dřevěnými kolíky s popisem čísla bodu nebo roxory 

obarvenými reflexní barvou. 
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          Tab. č.  2. Způsob stabilizace sítě  

Číslo bodu Způsob stabilizace 

4001 hřeb 

4002 hřeb 

4003 hřeb 

4004 hřeb 

4005 dřevěný kolík s hřebem 

4006 dřevěný kolík s hřebem 

4007 ocelová trubka s kotvícími úchyty 

Měření vytyčovací sítě 

Měření se uskutečnilo dne 21. 9. 2011 za příznivého počasí. Před samotným 

začátkem registrace měřených dat bylo důležité zkontrolovat nastavení totální stanice 

Leica Viva TS11. Kontrola byla zaměřená na nastavení teploty, tlaku, jednotek, 

konstanty hranolu a poté se mohlo přistoupit k samotnému měření. Bylo zapotřebí 

urovnat přístroj na každém bodě vytyčovací sítě, kde byly registrovány do vnitřní 

paměti geometrické prvky (délky a úhly). Měření úhlů se provedlo v obou polohách 

dalekohledu a délky byly měřeny dvakrát.  

Vyrovnání sítě 

 Po měření nebylo třeba už stažená data opravovat o vliv fyzikálních veličin, to 

provedl software totální stanice v průběhu měření. Zápisník byl doplněn o hlavičku 

s informacemi o měření. 

 K zpracování vytyčovací sítě byl využit výpočetní program Kokeš. Pevnými 

body pro výpočet byly zvoleny bod č. 4001, který byl měřený technologii GNSS, 

viz kapitola 3.5.1, a trigonometrický bod č. 000916250200. Ostatní body byly určeny 

metodou rajónu. Následně bylo provedeno vyrovnání sítě, viz obr. 15. Takto vyrovnané 

souřadnice byly používány pro veškeré vytyčovací práce na stavbě. Protokol 

o výsledcích vyrovnání a zápisník z měření vytyčovací sítě je v přílohách této 

diplomové práce, viz příloha č. 2.2. 
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Obr. 15. Část protokolu vyrovnání místní geodetické sítě  

Připojení do Bpv 

K určení nadmořských výšek bodů primární vytyčovací sítě byla použita metoda 

technické nivelace. Jednalo se o uzavřený nivelační pořad. Jeho počátek a zároveň 

konec byl na dříve výškově určeném bodě PPBP č. 1082, viz kapitola 3.4. Měření se 

uskutečnilo dvakrát přes všechny body sítě. Nadmořské výšky bodů dané aritmetickým 

průměrem z výsledků prvního a druhého měření se vždy vztahovaly k vrchu stabilizace 

a byly určeny v síti Bpv. Pro měření byl použit nivelační přístroj značky Zeiss. 

Nivelační zápisník s výpočty je uveden v příloze č. 2.1. 

       Tab. č. 3. Seznam souřadnic primární vytyčovací sítě, výšky určené nivelací 

Číslo bodu Y X Z 

4001 643666.721 1045009.299 226.997 

4002 643812.709 1044907.282 229.421 

4003 643376.119 1045003.610 228.890 

4004 643355.352 1044922.545 229.068 

4005 643469.807 1045107.638 226.331 

4006 643523.926 1045042.025 229.590 

4007 643645.817 1044878.947 226.958 

3.5.4 Vytyčení os pilot a odsazených os pilot 

Podkladem pro vytyčení byl projekt v digitální formě, který byl zaslán 

zhotovitelem stavby elektronickou poštou. Z projektu následně byly určeny souřadnice 

os pilot, zatímco souřadnice odsazených os pilot o 2 m bylo třeba dopočítat v kanceláři. 
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K tomuto účelu byl použit výpočetní a grafický program Kokeš. Hodnotu odsazení 

2 metry určila firma zajišťující vyhotovení pilot.  

Měřické práce započaly v říjnu 2011. Vytyčení bylo provedeno z primární 

vytyčovací sítě polární metodou za použití totální stanice Leica Viva TS11, technické 

parametry jsou uvedeny výše.  

 Hodnota mezní vytyčovací odchylky je stanovena normou ČSN 73 0420-2 

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, pro vytyčení os pilot 

a odsazených os pilot δxM = ±10 mm.  

Mezi mezní vytyčovací odchylkou δxM a směrodatnou odchylkou σ platí vztah: 

u

δx
σ M=  ,                                                   (3.11.) 

kde u = 2,5. Z tohoto vztahu byla určena hodnota směrodatné odchylky, která je 

Mδx  = 4 10
-3

 m. Odchylku bylo třeba porovnat s odchylkou, která vyšla z výpočtu 

rozboru přesnosti. 

Rozbor přesnosti pro vytyčení os pilot 

Směrodatná odchylka vodorovného směru nσj : 

1

0,0010

n

σ
σ n == j
j  = 0,0010

g
                                     (3.12.) 

Pro nejvzdálenější vytyčovaný bod (111,600 m) a nejkratší vytyčovaný bod (11,822 m). 

 Směrodatná odchylka délky σd: 

σd = a + (b d) = 1 + (1,5 0,111600) = 1,2  10
-3

 m                   (3.13.) 

σd = a + (b d) = 1 + (1,5 0,011822) = 1,0  10
-3

 m            (3.14.) 

Směrodatná odchylka centrace σc: 

 
22

cílcst..cc 1,00,7σσσ +=+= = 1,2  10
-3

 m                       (3.15.) 
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Celková směrodatná odchylka délky σdc: 

222

c

2

dd 1,21,2σσσ +=+=  = 1,7  10
-3

 m                         (3.16.) 

222

c

2

dd 1,21,0σσσ +=+=  = 1,6  10
-3

 m                         (3.17.) 

Celková směrodatná odchylka směru σφc: 
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Směrodatná souřadnicová odchylka xyσ , bodu určeného polárně: 
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 Směrodatná souřadnicová odchylka , bodu určeného polárně, splňuje 

podmínku:    σ a z toho vyplývá, že totální stanice a polární metoda může být 

použita. 

Pro vytyčení bylo použito stanovisek vytyčovací sítě č. 4006 a 4007 

s orientacemi na další body sítě, viz příloha č. 3.5. Časový harmonogram vytyčovacích 

prací si upřesnila subdodavatelská firma STAVEX TOP CZ spol. s r.o. se sídlem 

v Olomouci, která se zabývala vrtáním velkoprůměrových pilot. Pro stabilizaci 

vytyčených os pilot byl použit dřevěný kolík a pro odsazené osy pilot o 2 metry byly 

použity reflexní barvou obarvené roxory, viz obr. 16. Již takto stabilizované body byly 
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kontrolně vytyčeny a naměřené hodnoty uloženy do vnitřní paměti přístroje. V terénu se 

provedla kontrola pomocí kontrolních oměrných mezi vytyčenými body. Takto 

naměřené hodnoty byly porovnány s vytyčovacím protokolem, kde jsou uvedené 

hodnoty z projektu, viz příloha č. 3.5.    

 

Obr. 16. Vytyčené odsazené osy pilot, stabilizace roxor  

Vytyčení sprinklerové (požární) nádrže  

 Souřadnice středů os pilot dané projektem byly vytyčeny polární metodou 

z bodu č. 4006 s orientacemi na body č. 4001 a 4007. Stabilizace byla provedena 

dřevěnými kolíky řádně označenými vlastními čísly bodů shodujícími se s vytyčovacím 

protokolem. Byla provedena kontrola pásmem. Měřila se vzdálenost mezi vytyčenými 

středy os pilot a následně k vytyčenému středu nádrže. Naměřené hodnoty byly shodné 

s hodnotami ve vytyčovacím protokolu, který byl vyhotoven na podkladě projektu.   

Takto vytyčené a stabilizované body byly po kontrole předány na místě firmě 

STAVEX TOP CZ. Vytyčovací protokol, seznam souřadnic, zápisník s protokolem 

o výpočtu a technická zpráva jsou součástí této diplomové práce, viz přílohy této 

diplomové práce. 

Sprinklerová nádrž, viz obr. 17, hluboká téměř dvanáct metrů poslouží 

k pohotovostní zásobě požární vody pro obchodní dům Sconto. 
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Obr. 17. Sprinklerová nádrž  

3.5.5 Vytyčení inženýrských sítí 

V průběhu výstavby obchodního domu byly vytyčeny inženýrské sítě (dešťová 

a splašková kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení). Objednavatelem byla firma PSK. 

Hodnoty mezních vytyčovacích odchylek podrobných bodů inženýrských sítí 

stanovuje norma ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací 

odchylky. Hodnoty mezních odchylek (potrubí: δxM = ± 0,141 m, kabely: δxM = ± 0,212 

m) jsou mnohonásobně vetší než vytyčení os pilot, viz rozbor přesnosti pro vytyčení os 

pilot na str. 29. Za podmínky použití stejných přístrojů a primární vytyčovací sítě lze 

konstatovat, že metoda vytyčení použitá pro vytyčení os pilot vyhovuje i pro vytyčení 

bodů inženýrských sítí. 

Polohové vytyčení inženýrských sítí bylo provedeno polární metodou z bodů 

č. 4001, 4003, 4007 s orientacemi na další body primární vytyčovací sítě. Stabilizace 

vytyčených bodů byla provedena dřevěnými kolíky s popisem vlastního čísla bodu, 

nebo roxory, které byly obarveny reflexní barvou. 

Stabilizované body byly kontrolně vytyčeny a naměřené hodnoty registrovány 

do paměti přístroje. V terénu se provedla kontrola pomocí kontrolních oměrných mezi 

vytyčenými body. Vzdálenosti se měřily komparovaným pásmem nebo pomocí totální 

stanice Leica Viva TS11. Naměřené hodnoty se shodovaly s hodnotami z projektu. 

Vytyčené a stabilizované body byly přímo v terénu předány dodavateli stavebních prací. 
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3.5.6 Vytyčovací protokoly 

Vytyčovací protokoly byly vyhotoveny jednotlivě pro vytyčení obvodu: 

staveniště, deponie, os pilot, odsazených os pilot, sprinklerové nádrže, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vodovodu.  

Vytyčovací protokol obsahoval dvě části (grafická a textová). Grafická část 

(výkres) byla tvořena dle ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

a obsahovala předmět vytyčení, kóty, čísla bodů, souřadnicové křížky, severku 

a podklad. Jako podklad byla použita DKM a projektová dokumentace. Textová část 

obsahovala základní informace o objednavateli, názvu akce, podkladu pro vytyčení, 

souřadnicovém systému, popisu postupu vytyčení, seznamu souřadnic, vyhotoviteli 

a místo určené pro ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Měřítko 

bylo zvoleno v závislosti na množství podrobností ve výkresu, aby byla zaručena 

přehlednost a dobrá čitelnost.  

Vytyčovací protokoly byly vyhotoveny v grafickém a početním softwaru Kokeš 

a jsou v příloze č. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 této diplomové práce. 

3.6 Geodetická část dokumentace skutečného provedení 
stavby 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby byla poslední 

zeměměřická činnost spojená s výstavbou obchodního domu Sconto v Hradci Králové. 

Měřické práce byly zahájeny koncem dubna 2012 a výsledkem byla účelová mapa ve 

3. třídě přesnosti, seznam souřadnic, technická zpráva.  

Výsledky měření a následné kancelářské zpracování (účelová mapa ve 3. třídě 

přesnosti, seznam souřadnic, technická zpráva) budou sloužit jako součást dokumentace 

skutečného provedení stavby ke kolaudačnímu řízení.  

3.6.1 Zaměření podrobných bodů 

Pro zaměření skutečného provedení stavby byly použity body č. 4001, 4003 

a 4004 určené technologií GNSS, viz kapitola 3.5.1, a trigonometrický bod 

č. 000916250200. 



Bc. Jiří Čížek: Geodetické práce při výstavbě obchodního domu v Hradci Králové 

2012  36 

K zaměření polohopisu a výškopisu byla použita metoda tachymetrie, která 

splňuje požadovanou přesnost. V průběhu měření byl veden polní náčrt. 

Předmětem měření byl půdorys obchodního domu, komunikace a přilehlé 

parkoviště, terénní reliéf, zpevněné a nezpevněné plochy, zeleň, povrchové znaky 

inženýrských sítí atd. 

3.6.2 Výpočet souřadnic 

Po stažení naměřených dat z totální stanice Leica TCR307 do počítače 

a následném doplnění zápisníku o hlavičku s informacemi o měření byl proveden 

výpočet podrobných bodů v početním softwaru Kokeš funkcí - polární metoda dávkou. 

Před zahájením výpočtu bylo třeba nastavit typ délek, korekce (vliv nadmořské výšky 

na délky, vliv zobrazení na délky a vliv refrakce a zakřivení na výšky) atd. Protokoly 

o výpočtu, viz příloha č. 4.3. 

3.6.3 Grafické zhotovení 

Grafické zpracování naměřených dat bylo provedeno na konci dubna 2012. 

K vyhotovení výkresu geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby byl 

použit, jako v případě mapového podkladu, software AutoCAD. Výsledná mapa byla 

vyhotovena v měřítku 1:500 a splňovala kritéria přesnosti 3. třídy, viz tab. č. 1 na 

str. 10. Při zpracování výkresu bylo dodržováno [1] a [2]. Zaměření skutečného 

provedení inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod a veřejné 

osvětlení) je součástí výkresu. Zbylé inženýrské sítě (horkovod, VN, telefonní kabel 

O2) byly zaměřeny konkurenčními geodetickými společnostmi, které jsou napojené na 

jednotlivé subdodavatele. Na požádání nám byla poskytnuta výsledná grafická data 

těchto sítí a byla zapracována do celkového výkresu mapy skutečného provedení. 

 Mapa je součástí této diplomové práce v tištěné i digitální formě, viz příloha 

č. 4.5. 
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4 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce popisuje průběh jednotlivých zeměměřických činností od 

jejich zadání až do jejich dokončení, které si vyžádala výstavba obchodního domu 

společnosti Sconto Nábytek s. r. o. Jednalo se o vyhotovení mapového podkladu pro 

projekční činnost. Dále bylo potřeba rekognoskovat terén, vytvořit vytyčovací síť, díky 

níž se mohlo začít s vytyčovacími pracemi. Kterými byly vytyčení staveniště, vytyčení 

os pilot, vytyčení konkrétních inženýrských sítí a na závěr zaměření skutečného 

provedení stavby, které bude sloužit jako součást dokumentace skutečného provedení 

stavby ke kolaudaci.  

 Zbylé vytyčovací činnosti si vyžádali subdodavatelé jednotlivých 

technologických celků u spřátelených geodetických firem. Je ovšem otázkou, zda by na 

stavbě nebylo prospěšnější spojení pouze s jednou konkrétní geodetickou firmou – 

především s ohledem na přesnost a rychlost práce, znalost terénu a stavby jako takové. 

Taková společnost by působila na stavbě od jejího založení (vytvoření primární 

vytyčovací sítě) až po její dokončení (zaměření skutečného provedení stavby). Jenže 

situace v nynější době je jiná.  

Při zpracování diplomové práce byly využity vědomosti získané při studiu na 

Hornicko-geologické fakultě, obor Inženýrská geodézie, a zkušenosti z praxe u firmy 

Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. 
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