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Anotace  

Obsahem diplomové práce byla geodetická �innost p�i výstavb� výrobní haly 

v areálu spole�nosti MUBEA - HZP, s.r.o. v obci Prost�jov v Olomouckém kraji. Mezi 

geodetické �innosti, kterými jsem se podílel na výše jmenované novostavb� pat�í 

prostorové vyty�ení od hrubých terénních úprav, p�es základy haly, inženýrské sít� a 

komunikaci, až po tvorbu geodetické �ásti dokumentace zam��ení skute�ného provedení 

stavby nov� dostav�ného areálu. Výsledkem diplomové práce je dokumentace skute�ného 

provedení stavby. Mimo jmenované geodetické �innosti byly provedeny i další geodetické 

práce jako nap�. ov��ovací m��ení základ� haly v podob� pilotového pole nebo prostorové 

vyty�ení základ� výrobní linky. 
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Annotation 

The subject of this thesis were geodetic works during construction of production 

hall at MUBEA-HZP, Ltd. facility in Prost�jov in Olomouc Region. During construction of 

new building mentioned above I was involved in following disciplines - spatial 

delimitation of gross terrain adjustment, building foundations, underground utilities and 

communication, issue of the geodetic Documentation of actual construction measurement 

of new site. This documentation of actual construction measurement is also result of this 

thesis. Above these geodetic activities were also demanded geodetic works such as: 

supervising measurement to verify location of the pile field or spatial delimitation of the 

foundations of the assembly line. 
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Seznam použitých zkratek: 

S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

Bpv systém Baltský po vyrovnání 

DKM digitální katastrální mapa 

VFK vým�nný formát katastru nemovitostí 

ISKN informa�ní systém katastru nemovitostí  

�SNS �eská státní nivela�ní sí�

ZPBP základní polohové bodové pole 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

ppm par per milion; 1 milióntina celku 

PP polygonový po�ad 

USB Universal Serial Bus (komunika�ní rozhraní) 

SD Secure digital (pam��ová karta)   

�SN �eská technická norma 

HTÚ hrubé terénní úpravy 

TL triangula�ní list 

ZSPS zam��ení skute�ného provedení stavby 

ZVBP základní výškové bodové pole 

PVBP podrobné výškové bodové pole 

HVB hlavní výškový bod 

ÚOZI ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr 

HB hlavní bod 

HVB hlavní výškový bod 

NP nadzemní podlaží 
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1. Úvod 

Úkolem mé diplomové práce byla geodetická �innost p�i výstavb� výrobní haly 

v areálu spole�nosti MUBEA - HZP, s.r.o. (dále jen MUBEA) v obci Prost�jov 

v Olomouckém kraji. Lokalita „areál MUBEA“ se nachází v �ásti pr�myslové zóny, která 

se buduje od roku 2001 a její aktuální podoba je taková, že je situována na celkové ploše 

cca 48 ha v oblasti na východ od Prost�jova sm�rem na obec Kralice na Hané (obr. �. 1). 

Areál spole�nosti MUBEA je situován v sektoru „G“ (obr. �. 2). 

MUBEA je celosv�tovým partnerem výrobc� automobil� již od roku 1916. Mezi 

hlavní portfolia spole�nosti pat�í nap�. podvozkové pružiny, stabilizátory, ventilové 

pružiny, va�kové h�ídele aj. V areálu MUBEA se jedná o výstavbu již druhé haly b�hem 

krátké doby, tudíž se p�edpokládá, že spole�nost je na vzestupu. Vzdálenost mezi novou a 

p�vodní halou je cca 37 m. Mezi halami se uvažuje o vybudování p�est�ešení, ale až v další 

etap� dostavby. Nov� projektovaná hala má rozm�ry cca 150 x 90 m a je o jednu 

„lo�“ širší než hala první. Díky dostav�né hale vznikl i nový, jednodušší p�ístup pro 

nákladní auta do areálu z ul. Rovná.    

Termín realizace byl v období od srpna roku 2010 do �ervna roku 2011. Nyní je 

nová hala zkolaudována a je v bezproblémovém provozu. Spole�nost, která realizaci celé 

stavby zajiš�ovala, byla olomoucká stavební a developerská spole�nost EUROGEMA CZ, 

a.s. Mezi geodetické �innosti, kterými jsem se podílel na této stavb� pat�í prostorové 

vyty�ení od hrubých terénních úprav, p�es základy haly, inženýrské sít� a komunikaci až 

po tvorbu geodetické �ásti dokumentace zam��ení skute�ného provedení stavby nov�

dostav�ného areálu, která je výsledkem této diplomové práce. Mimo tyto geodetické 

�innosti byly provedeny i další  geodetické práce jako nap�. ov��ovací m��ení základ� haly 

v podob� pilotového pole (ov��ení polohy) nebo prostorové vyty�ení základ� výrobních 

linek. 
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Obr. �. 1 letecký snímek pr�myslové zóny p�ed zahájením veškerých �inností 

�

Obr. �. 2 letecký snímek umíst�ní areálu MUBEA 
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2. Úkoly geodézie ve stavebnictví 

Stavebnictví je odv�tvím hospodá�ství, ve kterém dochází k aktivnímu uplat�ování 

komplexních prost�edk� a metod inženýrské geodézie. Cyklus vytvá�ení staveb se d�lí na 

fáze p�ípravy, projektování, realizace a používání. Ve všech t�chto fázích je nutná 

spolupráce geodeta, který se tak stává p�ímým ú�astníkem stavebního procesu. Podrobn�ji 

také v [1]. 

Jinak �e�eno, pokud máme ve stavebnictví jakýkoliv investi�ní zám�r, bez 

p�ítomnosti geodeta by tento zám�r byl jen t�žko realizovatelný a bohužel v �astých 

p�ípadech dnešní praxe, to není zcela chápáno a tím pádem ani oce�ováno. Uvedu 

jednoduchý p�íklad, kdy na základ� územního plánu, m�žeme  na „zelené louce“ stav�t 

nap�. halu. D�íve než zapo�ne tvorba projektu, m�l by geodet vytvo�it polohopisný             

a výškopisný podklad (fáze p�ípravy a projektování). V dob�, kdy jsou všechna nezbytná 

povolení a projekty vytvo�eny, nastupuje „na scénu“ op�t geodet, aby dle projektu stavbu 

p�enesl do prostoru (fáze realizace). Jakmile je stavba dokon�ena, je nutné vytvo�it 

geodetickou dokumentaci jako je geometrický plán a zam��ení skute�ného provedení 

stavby, které jsou nezbytnou sou�ástí žádosti o kolauda�ní rozhodnutí, na jehož základ�

bývá uvedena stavba do provozu (fáze používání).  

Geodeti na stavbách se bezprost�edn� ú�astní pr�b�hu výstavby a mohou jej p�ímo 

ovliv�ovat. Výsledky jejich �inností jsou bu� ihned nebo jen v krátkém �asovém odstupu 

využívány. Z t�chto d�vod� je nezbytná znalost základních právních p�edpis� a norem pro 

inženýrskou geodézii. P�edpisy m�žeme dle [1] rozd�lit do t�í hlavních kategorií podle 

stupn� jejich právní závaznosti: 

• zákony, vyhlášky a na�ízení vlády (nap�. zákon �. 200/1994 Sb. a jeho vyhláška 

�. 31/1995 Sb.,  na�ízení vlády �. 430/2006 Sb.),  

• normy (nap�. �SN 73 0212, �SN 73 0420, �SN 01 3410, �SN 01 3411), 

• technologické p�edpisy a pravidla, návody aj. (mají platnost omezenou pouze na 

ur�itý rezort �i organizaci). 

Mezi hlavní úkoly geodeta pat�í dle [2]:  

• zobrazení vzájemné polohy jednotlivých bod� fyzického povrchu Zem� ve 
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sm�ru vodorovném a svislém (polohopis a výškopis), 

• vyty�ení projektu v terénu, 

• kontrolní zam��ení,  

• dokumentace skute�ného provedení stavby, 

• m��ení posun� a p�etvo�ení staveb a konstrukcí. 

2.1 Výsledky zem�m��ických �inností ve výstavb�

Ov��ování výsledk� zem�m��ických �inností se dle [3] vztahuje k p�íprav� staveb, 

projektování staveb, provád�ní staveb, dokumentaci a provozu staveb. 

P�i p�íprav� staveb podléhají ov��ení tyto zem�m��ické �innosti: zhotovení 

geodetických podklad�; posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podklad�. 

P�i projektování staveb podléhají ov��ení tyto zem�m��ické �innosti: vyhotovení 

geodetických podklad� pro projektovou �innost; zhotovení projektu vyty�ovací sít�; 

zhotovení podkladu pro územní �ízení; z�ízení a zam��ení všech bod�, které byly použity 

pro ú�ely projektování a mohou být využity p�i vyty�ovacích, kontrolních a 

dokumenta�ních �innostech; zhotovení vyty�ovacích výkres�; zpracování koordina�ního 

výkresu; zhotovení projektu m��ení posun� a p�etvo�ení. 

P�i provád�ní staveb podléhají ov��ení tyto zem�m��ické �innosti: vyty�ení obvodu 

staveništ�; z�ízení a zam��ení bod� vyty�ovací sít� a jejich zabezpe�ení proti poškození; 

kontrola vyty�ovací sít� po dobu stavby; prostorové vyty�ení stavby; vyty�ení stávajících 

podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dot�ena stavební �inností; vyty�ení 

tvaru a rozm�r� objektu, s výjimkou drobných staveb v místním sou�adnicovém systému; 

geodetická kontrolní m��ení, m��ení posun� a p�etvo�ení objekt�; m��ení skute�ného 

provedení stavby. 

P�i dokumentaci a provozu staveb podléhají ov��ení tyto zem�m��ické �innosti: 

zhotovení geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby; geodetická 

bezpe�nostní m��ení posun� a p�etvo�ení, geodetická bezpe�ností m��ení je�ábových drah, 

geodetická kontrolní m��ení liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními p�edpisy; 

po�ízení a dopln�ní geodetické �ásti dokumentace stávajících stavebních objekt�. 

Polohové a výškové zam��ení veškerých podzemních staveb a za�ízení se provádí 

vždy p�ed zakrytím. 
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Výsledky zem�m��ických �inností musí být ozna�eny názvem, pop�ípad� závaznou 

zkratkou použitého geodetického referen�ního systému. 
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3. P�ípravné práce 

P�ed zapo�etím jakéhokoliv m��ení �i vyty�ování je nutné vybudování vyty�ovací 

(m��ické) sít� a zajišt�ní platné projektové dokumentace. P�ed zapo�etím realizace 

vyty�ovací sít� bylo �erpáno z webových stránek �eského ú�adu zem�m��ického                      

a katastrálního (www.cuzk.cz), na kterých lze bezplatn� zjistit aktuální stav o bodových 

polí. Pot�ebné geodetické údaje bod� byly vytišt�ny a na p�íslušném katastrálním ú�ad� (v 

tomto p�ípad� na katastrálním pracovišti Prost�jov) ov��eny. Dále bylo nutné zakoupit 

pot�ebný vý�ez digitální katastrální mapy (DKM), který byl obdržen ve formátu „vfk“, a 

který sloužil jednak pro tvorbu p�ehledného ná�rtu vyty�ovací sít� a také jako mapový 

podklad pro dokumentaci zam��ení skute�ného provedení stavby. Formát „vfk“ se využívá 

pro p�enos dat mezi zem�m��ickými subjekty a ISKN. Reprezentuje katastrální mapu a 

všechny její konkrétní prvky, které jsou obsaženy v aktuálním ISKN. 

3.1  Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je zjiš�ování skute�ností v terénu, kde se mají d�lat 

geodetické práce. Je nedílnou sou�ástí každé zakázky a za�ínají tím veškeré terénní práce. 

Jedná se p�edevším o ov��ení stávajícího bodového pole a o vhodné rozmíst�ní nových 

vyty�ovacích bod�. Na základ� geodetických údaj� identifikujeme body polohového 

bodového pole (ZPBP a PPBP) a body výškového bodového pole (ZVBP a PVBP). N�kdy 

je bod jednozna�n� ur�en díky barevné ty�ové signalizaci, jindy je nutné ho ov��it 

vynesením kontrolních om�rných m�r pomocí pásma. 

Po úvodní identifikaci následovalo dopln�ní m��ické sít�. Z d�vod� velmi �ídké sít�

stávajícího bodového pole, bylo vytvo�eno osm nových m��ických bod� s ozna�ením  

4001 - 4008. Šest bod� tvo�ilo tzv. „hlavní polygonový po�ad“ a zbývající dva body byly 

ur�eny jako rajóny (obr.�.5). Stabilizace bod� byla provedena podle typu povrchu, a to bu�

nast�elovacím h�ebem, ocelovým roxorem nebo samolepícím odrazným štítkem. Do�asná 

signalizace byla provedena barevnou zna�kou. Výchozími body byly body ZPBP ur�ené 

v 1.t�íd� p�esnosti a koncovým bodem byl bod PPBP ur�ený ve 3.t�íd� p�esnosti. Po 

rekognoskaci terénu byly do papírové podoby vý�ezu digitální katastrální mapy (DKM) 

zakresleny veškeré stávající nalezené a nov� vytvo�ené vyty�ovací body, �ímž vznikl 
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p�ehledný ná�rt vyty�ovací (m��ické) sít� (p�íloha �.3). Více o vyty�ovací síti v kapitole 

4.1. a 5.3.2.   

3.2  Použité m��ické p�ístroje a pom�cky 

Pro veškeré geodetické �innosti byl použit elektronický tachymetr od výrobce 

SOKKIA typ SET350RX (obr.�.3), stativ, výty�ka, odrazný hranol stejného výrobce typu 

AP01 a minihranol. Pro ur�ení výšky m��ických bod� byl použit optický nivela�ní p�ístroj 

SOKKIA C320 (obr.�.3), stativ a teleskopická nivela�ní la�. Technické parametry 

elektronického tachymetru jsou uvedeny v tabulce �.1.  

Obr. �. 3 elektronický tachymetr SOKKIA SET350RX a nivela�ní p�ístroj SOKKIA C320 
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Tab. �. 1 technické parametry elektronického tachymetru SOKKIA SET350RX

P�esnost úhlového m��ení 3"/1mgon/0,015mil 

          P�esnost délkového m��ení 

P�esnost bez-hranolové  

0,3-200m: ±(3+2ppm*D)mm, 

200-350m : ±(5+10ppm*D)mm, 

350-400m: ±(10+10ppm*D)mm 

P�esnost s odrazným štítkem ±(3+2ppm*D)mm 

P�esnost s hranolem  ±(2+2ppm*D)mm 

3.3  Geodetické základy 

Jedná se o výb�r p�ijatých geodetických sítí. Body t�chto sítí jsou trvale 

stabilizované, p�ípadn� trvale signalizované. Soubory bod� pak dle [4] vytvá�ejí bodová 

pole, která se d�lí podle ú�elu na polohové, výškové, tíhové. 

Polohopisný geodetický základ tvo�í trigonometrické sít�. Vrcholy t�chto 

trojúhelník� se nazývají trigonometrické body a tvo�í tzv. základní polohové bodové pole 

(ZPBP) viz.tabulka �.2. Výškopisný geodetický základ tvo�í �eská státní nivela�ní sí�

(�SNS). Body této sít� jsou zam��eny v síti nivela�ních po�ad� geometrickou nivelací. 

Polohové m��ení bylo provedeno v sou�adnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sít� katastrální. Závaznou zkratkou tohoto systému je S-JTSK. Tento 

závazný referen�ní systém je dle [5] definován: 

• Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397.16 m , b = 6356078.96 m, kde 

“ a“ je délka hlavní poloosy a “b“ je délka vedlejší poloosy, 

• K�ovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze (obr.�.4), 

• souborem sou�adnic bod� z vyrovnání trigonometrických sítí. 
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Obr. �. 4 K�ovákovo zobrazení [4] 

Kladná osa x leží v obraze základního poledníku. Po�átek sou�adnic je ve vrcholu 

kužele. Kladná osa x sm��uje k jihu, osa y k západu. Celá republika je umíst�na v prvním 

kvadrantu. Jednotnou trigonometrickou sí� katastrální tvo�í sít� I.-V. �ádu o délce stran          

25 - 2 km. Tato sí� má p�es 47 000 trigonometrických bod�.  

Výškové m��ení bylo provedeno ve výškovém systému Baltském po vyrovnání 

(Bpv), který je dle [5] ur�en: 

• výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mo�ského vodo�tu 

v Kronštadtu, 

• souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivela�ních sítí. 

Rozd�lení bodových polí je dle [4] v tabulce �.2 a 3. 

Tab. �. 2 rozd�lení polohových bodových polí 

1) Základní polohové 

bodové pole 

body referen�ní sít� nultého �ádu  

body astronomicko-geodetické sít� (AGS) 

body �eské státní trigonometrické sít� (�STS) 

body geodynamické sít�

2) Zhuš�ovací body 

3) Ostatní body podrobného bodového pole 
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Tab. �. 3 rozd�lení výškových bodových polí 

Základní výškové 

bodové pole 

základní nivela�ní body (ZNB-11) 

�SNS I. �ádu 

�SNS II. �ádu 

�SNS III. �ádu 

Podrobné výškové 

bodové pole 

nivela�ní sí� IV. �ádu 

plošné nivela�ní sít�

stabilizované body technické nivelace 

3.4  Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace je nezbytnou sou�ástí každého stavebního projektu. Úplná 

a bezchybná projektová dokumentace, p�edevším koordina�ní a vyty�ovací výkres jsou 

nezbytné k úsp�šné realizaci co se po geodetické stránce tý�e. Projekty v dnešní dob�

získáváme p�evážn� v elektronické podob� a geodet si chystá to, co je v danou chvíli na 

stavb� pot�eba. Hlavními p�edpoklady koordina�ních a vyty�ovacích výkres� je 

jednozna�ná p�ehlednost a orientace v S-JTSK a Bpv. Ideální je, když k t�mto výkres�m je 

p�iložen seznam sou�adnic alespo� hlavních bod� (HB) a hlavních výškových bod� (HVB) 

stavebního objektu. Tyto body slouží k výpo�tu nebo-li k ur�ení podrobných bod�

stavebního objektu. Bohužel tabulka se sou�adnicemi nebývá �asto sou�ástí a je na 

geodetovi, aby si požadovanou polohu bodu z výkresu „ur�il“ sám, �ímž získává úplnou 

zodpov�dnost za vyty�ení. Z praxe je známo, že pilotní (úvodní) projekt, který vznikl pro 

stavební povolení se použije pro „zapo�etí“ stavby a realiza�ní projekt se vytvá�í až v 

pr�b�hu stavby. Z �asových d�vod� dochází �asto k nesouladu mezi t�mito druhy 

projektové dokumentace, což se odráží i na geodetických �innostech a tím pádem i na 

zdržování celkové realizace stavby. To vše je ovlivn�no nátlakem investor�, kte�í požadují 

co nejvíce provedené práce v co nejkratší dob�. Tím je ovlivn�na i kvalita samotné stavby, 

ale to se našt�stí geodetických �inností netýká. Pro úsp�šnou realizaci by tedy geodet m�l 

získat celkový koordina�ní výkres situace, ze kterého je schopný ur�it hlavní prvky stavby 

a vyty�ovací výkresy se seznamem sou�adnic hlavních bod�. V p�ípad� nutnosti p�dorysy 

jednotlivých objekt� jako je pilotové pole nebo skelet (1.NP, 2.NP…).     
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3.4.1 Rozd�lení projektové dokumentace 

Projektová dokumentace se dle [6] obvykle sestává: 

• pr�vodní zprávy, 

• souhrnné technické zprávy, 

• situace stavby, 

• dokladové �ásti, 

• zásady organizace výstavby, 

• dokumentace objekt�. 

Jednotlivé fáze dle rozpracovanosti projektové dokumentace: 

• DUR - dokumentace k územnímu �ízení, 

• DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení, 

• DPS - dokumentace provedení stavby, 

• DZS - dokumentace pro výb�r zhotovitele stavby. 

3.4.2 Koordina�ní výkres situace a jeho náležitosti 

Koordina�ní situace stavby neboli zastavovací plán se zpravidla vyhotovuje 

v m��ítku 1 : 1000  nebo  1 : 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb posta�í m��ítko        

1 : 5000  nebo 1 : 2000. V koordina�ní situaci zpracované na podklad� snímku z katastrální 

mapy se dle [6] vyzna�ují hranice pozemk� a jejich parcelní �ísla, zakresluje se umíst�ní 

stavby s vyzna�ením vzdálenosti od hranic sousedních pozemk� a staveb na nich, 

stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objekt�, p�ípojek na technickou 

infrastrukturu s �ešením dopravy v�etn� dopravy v klidu s vyzna�ením ochranných a 

bezpe�nostních pásem, výškových  kót,  geologických  sond,  hranice  staveništ� a 

p�ípadných dalších  zábor� a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

na komunikacích. 

3.4.3 Vyty�ovací výkres a jeho náležitosti 

Vyty�ovací výkres by m�l být sou�ástí každého provád�cího projektu. Vyhotovuje 

se na základ� projektantem navržené situace, požadovaných p�esností a navržené 

vyty�ovací sít� s vypo�tenými vyty�ovacími prvky. Náležitosti, které musí vyty�ovací 
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výkres obsahovat, jsou dle [1] dány normou �SN 013419 (výkresy ve stavebnictví - 

vyty�ovací výkresy staveb). 

Vyty�ovací výkres je ur�en pro zobrazení vyty�ovaného objektu �i jeho �ásti a jsou 

v n�m uvedeny dle [1] �íselné hodnoty vyty�ovacích prvk�, umož�ující vyty�ení v terénu 

na míst� ur�ené projektem, ve stanoveném rozm�ru a tvaru s p�edepsanou p�esností.  

Vyty�ovací výkresy se d�lí na vyty�ovací výkresy prostorové polohy a výkresy 

podrobného vyty�ení, kde jako základ pro podrobné vyty�ení slouží prvky prostorové 

polohy. Podrobný vyty�ovací výkres nemusí být sou�ástí projektové dokumentace a m�že 

být nahrazen výkresem prvního nadzemního podlaží [1]. 

Do vyty�ovacího výkresu se dle [1]zakreslují: 

• dosavadní situa�ní a výškové pevné body s jejich ozna�ením na stávající 

objekty, je-li na n� vázáno vyty�ení (výjime�n�), 

• osy a obrysy na navrhovaných stavebních objektech, 

• vyty�ovací prvky vázané na pevné body vyty�ovací sít�: vyty�ovací prvky        

a rozm�ry objektu (délky, úhly, sou�adnice), 

• u liniových staveb se zakreslují vrcholové a sm�rové body s ozna�ením, 

vrcholové úhly a délky stran sm�rového polygonu, 

• vyzna�ení použitého výškové a sou�adnicového systému; vyzna�ení p�esnosti 

vyty�ení objektu (uvádí se bu� odkazem na p�íslušnou technickou normu nebo 

p�ímo �íseln�); vyzna�ení k severu a sou�adnicové sít�. 

V technické praxi bývá nej�ast�jším p�ípadem vyty�ovací výkres s o�íslovanými hlavními 

a podrobnými body, ke kterému je p�i�azena tabulka se seznamem sou�adnic (y, x, z) 

t�chto bod�.  
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4. Terénní práce 

Tato �ást obsahuje veškeré geodetické �innosti, které byly provedeny v terénu. Po 

rekognoskaci terénu, která byla provedena v p�ípravné fázi, pokra�ujeme budováním 

vyty�ovací (m��ické) sít�. Je-li vyty�ovací sí� hotová, m�žeme p�ejít k vyty�ování stavby. 

V pr�b�hu a na záv�r stavby bylo provedeno zam��ení skute�ného provedení stavby. 

V pr�b�hu to bylo zam��ení inženýrských sítí a na záv�r to byla nová budova a zpevn�né 

plochy. 

4.1  Vyty�ovací sí�

Jako první z geodetických prací bylo vybudování primárního systému stavby. 

Primární systém stavby neboli vyty�ovací (m��ická) sí� je dle [1] soustava stabilizovaných 

m��ických bod� na staveništi nebo v jeho blízkosti, které po dobu výstavby slouží jako 

výchozí (dané) body pro vyty�ování všech stavebních objekt� p�íslušné stavby. Její 

vybudování by m�l zajiš�ovat investor, ale málokdy tomu tak je. Vyty�ovací sít� se d�lí 

bu� na horizontální nebo výškové. V našem p�ípad� vyty�ovací sí� sou�asn� sloužila jak 

pro polohová tak pro výšková vyty�ování a m��ení.   

Podle tvaru a rozsahu se polohové vyty�ovací sít� dle [1] rozd�lují na objektové, 

liniové a plošné. Byla zvolena liniová vyty�ovací sí� v podob� polygonového po�adu i 

s v�domím toho, jak složité je zachovat homogenitu sít� p�i zni�ení n�kterých z bod�. 

Body byly voleny tak, aby jejich stabilizace z�stala zachována co nejdéle, což se poda�ilo a 

body jsou v lokalit� dodnes.     

4.1.1 Polohové p�ipojení vyty�ovací sít�

Polohové p�ipojení vyty�ovací sít� bylo provedeno pomocí bod� ZPBP a bodu 

PPBP. Ur�ení sou�adnic bod� v S-JTSK primárního systému bylo provedeno 

polygonovým po�adem (dále PP). V mnoha p�ípadech PP vycházejí a kon�í na bodech 

jejichž sou�adnice jsou známy, ale vždy tomu tak není. V PP se m��í vrcholové úhly a 

délky. PP d�líme podle zp�sobu p�ipojení na: 

• oboustrann� p�ipojený a oboustrann� orientovaný (jsou známy sou�adnice 

po�áte�ního a koncového bodu a obou orienta�ních bod�),  
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• oboustrann� p�ipojený a jednostrann� orientovaný (jsou známy sou�adnice 

po�áte�ního a koncového bodu a jednoho z orientovaných bod�), 

• vetknutý (p�ipojený na známé body za�átku a na konci, bez orientací), 

• volný (p�ipojený a orientovaný jen na po�áte�ním bod�), 

• uzav�ený (p�ipojený a orientovaný jen na po�áte�ním bod�, který je zárove�

bodem koncovým; PP uzav�ený m�že být i neorientovaný pokud vložíme 

sm�rník do první strany PP). 

Podle stavu státního bodového pole a pot�eb stavby byl vybudován PP oboustrann�

p�ipojený a jednostrann� orientovaný, který byl tvo�en osmi vrcholovými body, z toho šesti 

novými (4001 - 4006) a m�l délku p�es 1,5 km. M��ení probíhalo ve dvou polohách 

dalekohledu s m��enými levostrannými úhly a délkou stran m��enou �ty�ikrát. Výchozím 

bodem PP byl známý bod ZPBP �. 223 (TL 3404) ze kterého bylo orientováno na další 

známé body ZPBP a to �. 12, 18, 205 (TL 3404). Následn� bylo zam��eno na nový bod �. 

4001. Dalšími body v PP byly body �. 4002 - 4006. Na bod� �. 4006 byl PP ukon�en 

m��ením vp�ed na známý bod PPBP �. 2226 (k.ú.Prost�jov). Dalšími body m��ické sít�

byly body �. 4007, 4008, které byly ur�eny jako rajóny z bod� �. 4003 a 4004. Pod 

pojmem rajón rozumíme úhlov� orientovanou a délkov� zam��enou spojnici daného a 

ur�ovaného bodu. Jednoduché zobrazení vyty�ovací (m��ické) sít� je na obrázku �.5. 

P�ehledná mapa bodového pole a geodetické údaje výchozích bod� jsou v p�íloze �.1, 2a a 

2b. P�ehledný ná�rt vyty�ovací (m��ické sít�) s vyzna�enými výchozími a novými body je 

zobrazen v p�íloze �.3. Zápisník m��ení z p�ístroje p�i m��ení PP je zobrazen v p�íloze �.4.    
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Obr. �. 5 zobrazení vyty�ovací (m��ické) sít�

4.1.2 Výškové p�ipojení vyty�ovací sít�

Jedná se o p�ipojení vyty�ovacích (m��ických) bod� na body výškového bodového 

pole a to bu�: 

• trigonometricky 

• geometricky (nivela�ním po�adem). 

Pot�ebné body nov� vytvo�eného PP byl výškov� ur�eny geometrickou nivelací ze 

st�edu nivela�ním po�adem vloženým a volným. Pomocí geometrické nivelace ur�ujeme 

p�evýšení mezi dv�ma body nivela�ním p�ístrojem a nivela�ními pom�ckami. Princip 

metody je patrný z obrázku �.6. Zám�rná p�ímka urovnaného nivela�ního p�ístroje 

realizuje vodorovnou rovinu �. Na bodech, mezi nimiž ur�ujeme p�evýšení, jsou postaveny 

nivela�ní lat�. Zám�rná p�ímka vytne na latích la�ové úseky lA a lB. P�evýšení mezi body  

A a B se dle [4] ur�í ze vztahu: 

BAABAB llHHH −=−=∆

kde: HA, HB … je výška bod� A a B 

 lA, lB … je �tení na lati na bod� A a B  
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Obr. �. 6 princip geometrické nivelace ze st�edu[4] 

Stanovisko nivela�ního p�ístroje a p�idružené p�estavované body (dvojice latí) tvo�í 

nivela�ní sestavu.  

Typy nivela�ních po�ad� jsou: 

• vložené, 

• uzav�ené, 

• volné, 

• tvo�ící plošnou nivela�ní sí�. 

Podle požadované p�esnosti výsledk� m��ení se geometrická nivelace d�lí na: 

• zvláš� p�esnou a velmi p�esnou nivelaci (ZPN a VPN); 

)(*25,25,1max mmR−±=∆ ,

• p�esnou nivelaci (PN) ; )(*53max mmR−±=∆ ,

• technickou nivelaci (TN) ; )(*20max mmR±=∆ , )(*40max mmR±=∆ ,

kde 	max je mezní rozdíl mezi m��ením tam a zp�t. S 	max se porovnává skute�ný 

rozdíl nivelovaného p�evýšení tam a zp�t. Podle požadavk� na p�esnost vyty�ení 

podrobných bod�, bylo dosta�ující p�ipojení bod� vyty�ovací sít� technickou nivelací se 

zvýšenou p�esností. Dosažené odchylky jsou popsány níže. 

Charakteristikou p�esnosti nivelace je základní st�ední kilometrová chyba p�evýšení 

mo, jejíž p�esnosti definuje vyhláška �.31/1995 Sb. S mo lze vypo�íst st�ední chybu 

nivela�ního p�evýšení mezi nivela�ními body:    )(*0 mmRmmL =
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Jak bylo již uvedeno, byly použity dva typy nivela�ního po�adu (dále NP).  

1. Vložený NP, pro ov��ení správnosti výšek výchozích bod� �SNS a pro ur�ení 

výšky bodu �. 4006. Výchozími body byly body �SNS III.�ádu �. 9.1 a �. 12 nivela�ního 

po�adu Lc2 Prost�jov - Polkovice, mezi kterými byla provedena nivelace s výškovou 

odchylkou 13 mm, která spl�uje povolenou odchylku 	max odvozenou ze vztahu 

R*20max ±=∆ , kde R je délka po�adu v km. Délka po�adu byla 1,05 km, z �ehož 

vyplývá 	max = 20 mm. 

2. Volný NP, který na vložený po�ad v bod� �. 4006 navazoval a ur�il výšky 

pot�ebných bod� PP nacházející se v blízkosti stavby. Volný nivela�ní po�ad byl veden 

z bodu �. 4006 k bodu �. 4003 p�es body �. 4005 a 4004. Nivela�ní po�ad byl m��en 

dvakrát (tam a zp�t) s výškovou odchylkou 4 mm. Délka po�adu byla 0,45 km, z �ehož 

vyplývá 	max = 13 mm.  Bod�m �. 4001, 4002 nebylo nutné ur�it výšky, protože byly 

umíst�ny mimo stavbu a nebyly využity p�i žádných vyty�ovacích pracích. Výšky bod� �. 

4007, 4008 byly ur�eny trigonometricky z bod� PP �. 4003 a 4004.  

Mezi další typy nivela�ních po�ad� pat�í: 

• uzav�ený (za�íná a kon�í na stejném bod�), 

• tvo�ící plošnou nivela�ní sí� (zahrnuje alespo� dva známe body a �adu 

ur�ovaných bod�). 

P�ehledná mapa výchozích bod� �SNS je v p�íloze �.1. Geodetické údaje t�chto bod� jsou 

v p�íloze �.5a a 5b. Zápisníky s výpo�tem nivela�ních po�ad� jsou v p�íloze �.6a a 6b. 

4.2  Rozbory p�esnosti 

Nezbytnou sou�ástí m��ických a vyty�ovacích úloh inženýrské geodézie jsou dle 

[10] rozbory p�esnosti, jejichž ú�elem je posouzení p�esnosti cílových parametr� vyty�ení. 

Metody rozbor� p�esnosti jsou bu� analytické (založené na aplikaci zákona p�enášení 

st�edních chyb) nebo empirické (simula�ní metody). Nej�ast�ji se používá analytických 

metod. 

4.2.1 Rozbor p�esnosti v ur�ení polohy bodu v polygonového po�adu  

Výpo�et polygonového po�adu (dále jen PP) je uveden v p�íloze  �.11. K výpo�tu PP ve 

výpo�etním programu se vrátíme v kapitole 5.3.2, nyní si provedeme rozbor p�esnosti 
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tohoto výpo�tu. Pro sm�rodatnou odchylku v ur�ení bodu sou�adnic x, y platí podle [11] 

vztah: 
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kde: 
XA  ,
YA … je sm�rodatná sou�adnicová odchylka daného (výchozího) bodu, 


�… je sm�rodatná odchylka sm�rníku, 


�… je sm�rodatná odchylka m��eného úhlu, 


s … je sm�rodatná odchylka m��ené délky. 

4.2.2 Rozbor p�esnosti v ur�ení polohy p�echodného stanoviska 

P�echodné stanovisko je dle [12] ur�eno dv�ma délkami a vrcholovým úhlem. 

Sou�adnice tohoto stanoviska se po�ítají v místní sou�adnicové soustav� a sou�adnice se 

transformují. Tím se obdrží odchylky uzáv�ru ox, oy.  
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Obr. �. 7 ur�ení sou�adnic p�echodného stanoviska ze dvou známých bod�[12] 

Správnost volby metody ov��uje porovnání sm�rodatné odchylky 
x, 
y

v sou�adnicích x, y s mezní požadovanou odchylkou metxy. 
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kde:  
XY … je sm�rodatná odchylka polohy bod� vyty�ovací sít�


� … je sm�rodatná odchylka m��eného úhlu, 


d … je sm�rodatná odchylka m��ené délky, 

 sAB, dPB … jsou délky mezi body AB, PB, 

	xAB, 	xAP, 	xPB … jsou sou�adnicové rozdíly mezi body AB, AP, PB, 

	yAB, 	yAP, 	yPB … jsou sou�adnicové rozdíly mezi body AB, AP, PB, 

� … je vrcholový úhel na bod� P,  

� … je vrcholový úhel na bod� A, 


AB … je sm�rník strany AB v systému S-JTSK,  

 kx, ky … jsou koeficienty p�i vyrovnání PP. 

Správnost m��ení je ov��ena porovnáním sm�rodatné odchylky v sou�adnicovém uzáv�ru 


ox, 
oy s dosaženými sou�adnicovými uzáv�ry ox, oy. Platí-li:  
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oxxo σ⋅≤ 5,2      ;     oyyo σ⋅≤ 5,2 , 

je m��ení vyhovující a je možno vypo�ítat vyrovnané sou�adnice p�echodného stanoviska. 

Sm�rodatné odchylky v sou�adnicovém uzáv�ru 
ox, 
oy se vypo�tou: 
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Vyrovnané sou�adnice bodu p�echodného stanoviska se dostanou p�i�tením p�íslušné 

opravy dané rovnicí: 

xxxP okv ⋅=      ;     yyyP okv ⋅= , 

kde kx ,ky je koeficient, který je r�zný podle zp�sobu p�ibližného vyrovnání PP. B�žn� se 

používá: 
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4.2.3 Rozbor p�esnosti vyty�ení podrobných bod�

Vyty�ováním se rozumí souhrn m��ických úkon�, jejichž výsledkem je vyzna�ení 

(stabilizace) geometrických prvk� (bod�, os, rovin …) nezbytných pro výstavbu nebo 

rekonstrukci podle vypracovaného projektu. Kritériem kvality vyty�ení jsou dosažené 

vyty�ovací odchylky. Jeli p�ekro�ena hodnota povolené mezní odchylky, považuje se dle 

[10] vyty�ení za nevyhovující.  

Vyty�ení podrobných bylo �ešeno metodou p�echodných stanovisek a to z d�vod�

pohyb� t�žkých stroj� v míst� samotné stavby a tím nep�ípustné možnosti umíst�ní 

pevného vyty�ovacího bodu v t�chto místech. Vždy se kladl d�raz na to, aby technik p�i 

vyty�ování v pr�b�hu realizace pilotového pole �i betonových patek stál ve všech dnech 

s p�ístrojem pokud možno zhruba na stejném míst� a p�echodné stanovisko se ur�ovalo ze 

stejných p�ipojovacích pevných bod� vyty�ovací sít�. Umíst�ní p�echodného stanoviska 

musí spl�ovat v pr�b�hu realizace pilotového pole viditelnost minimáln� dvou orientací a 

zárove� viditelnost na vyty�ované body. P�i špatné volb� tohoto místa mohou být n�která 

m��ení nevyužitelná. P�echodné stanovisko bylo nej�ast�ji ur�ováno polární metodou 
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pomocí dvou p�ipojovacích bod� a vypo�tené sou�adnicové uzáv�ry ox, oy tohoto bodu 

byly v rozmezí 3-7 mm. Kontrola tohoto m��ení byla ta, že z daného stanoviska bylo na 

stejné p�ipojovací body m��eno vícekrát v pr�b�hu n�kolika dní a odchylky v ur�ení 

polohy stanoviska byly ve výše psaném rozmezí. 

Polární metoda je dle [1] metoda, kdy vyty�ujeme z optimáln� zvoleného 

p�echodného stanoviska, jehož poloha i k ní vztažené polární vyty�ovací prvky se 

vypo�tou p�ímo v terénu. Metoda vyžaduje použití totální stanice s p�íslušným 

programovým vybavením pro sou�adnicové výpo�ty a vyty�ování. 

Pro sm�rodatnou odchylku ur�ení polohy bodu 
XYP polární metodou platí dle [7] 

vztah: 
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kde: σXY … je sm�rodatná odchylka polohy bod� vyty�ovací sít�,  

         (za p�edpokladu σX1 ≅ σX2 ≅ σY1 ≅ σY2  ≅ σXY) 

s … je vyty�ovaná délka, 

σs … je sm�rodatná odchylka vyty�ované délky, 

d … je vzdálenost k orienta�nímu bodu, 

χ … je vyty�ovaný úhel, 

σχ … je sm�rodatná odchylka vyty�ovaného úhlu, 

ρ … je hodnota radiánu v gonech (63662 mgon).  

Vyjád�íme-li z p�edchozího vztahu sm�rodatnou odchylku polohy bodu vyty�ovací sít� pak: 
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Dosadíme-li do tohoto vzorce hodnoty pro náš p�ístroj SOKKIA SET350RX a m��ené 

hodnoty pro nejnep�ízniv�jší konfiguraci: σs = 2,0 mm, σχ = 1,0 mgon, s = 70 m,                

χ = 200 gon, d = 100 m. Pak je sm�rodatná odchylka v poloze bodu p�i požadované 

p�esnosti σXYP = 10,0 mm: 

σXY = 8,4 mm  
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Tato hodnota by ovšem platila pro p�ípady, kdy by se provád�lo m��ení z bod� vyty�ovací 

sít�. P�i použití p�echodných stanovisek se výsledné sou�adnice stanoviska ur�í z m��ených 

hodnot transformací, v�etn� dosažených odchylek. Tyto odchylky vyhovují výše 

uvedenému kritériu pro σXY . 

4.3  Vyty�ení hrubých terénních úprav 

Po zbudování vyty�ovací sít� jsme p�ikro�ili k samotnému vyty�ování v terénu, což 

je jedním ze základních p�edpoklad� úsp�šné realizace stavby. 

P�i vlastní výstavb� se dle [1] stavební práce rozd�lují do n�kolika fází: zemní 

práce (výkop a dorovnání plán�), spodní stavba (základy), hrubá stavba (zd�ní, betonáž 

nebo montáž z prefabrikát�), dokon�ovací práce. 

Každá „v�tší“ stavba za�íná hrubými terénními úpravami (dále jen HTÚ), tedy 

zemními pracemi. HTÚ spo�ívá v odstran�ní svrchní �ásti ornice v míst� budoucích 

stavebních objekt� jako jsou budova (hala), zpevn�né plochy. Prvotním vyty�ením na této 

stavb� bylo tedy vyty�ení HTÚ. Vyty�oval se obvod budovy, obvod staveništ� a deponie 

pro ukládání odt�žené zeminy. Tohle vše bylo „ur�eno“ z koordina�ního výkresu situace. 

P�i HTÚ byl stavb� p�edán i hlavní výškový bod (HVB), který byl stabilizován v podob�

zabetonovaného roxoru v takové blízkosti stavby, aby nedošlo k jeho poškození. Tento bod 

byl ur�en metodou  technické nivelace se zvýšenou p�esností s využitím výškov� ur�ených 

pevných bod� vyty�ovací (m��ické) sít�.  

4.4 Vyty�ení základ�

Základy jsou nejd�ležit�jší �ástí každé stavby. P�i této �innosti je pot�eba dodržovat 

všechny pot�ebné postupy, protože je-li základ špatn� založen, dá se taková chyba napravit 

jen velmi t�žko a s nemalými náklady. V p�ípad� stavby se jednalo o speciální založení 

v podob� hloubkových pilot, na které byly usazeny betonové patky a na tyto patky se 

montovala ocelová konstrukce celé haly. 

4.4.1 Pilotové pole 

Novostavba se skládala z výrobní haly a administrativní budovy. Pod novou halou 

bylo navrženo 101 ks pilot délky 3-7 m o pr�m�ru 0,6-0,9 m. Pod administrativní budovou 
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bylo navrženo 15 ks pilot délky 3-5 m o pr�m�ru 0,6 m.   

Pilota je hlubinný základ ve tvaru sloupu, kterým lze p�enést zatížení stavby do 

základové p�dy. Pilota má �ást horní (hlava), st�ední (d�ík) a spodní (patu). Podle 

použitého materiálu a technologie zabudování do zeminy se dle [8] dále rozlišují piloty 

d�ev�né, ocelové, šroubované, ražené, vrtané, betonové, zatla�ované aj. 

V p�ípad� stavby byly použity vrtané piloty s pr�b�žným šnekem. Pilotové pole 

bylo realizováno ve dvou etapách a vyty�ováno postupn� dle pot�eb stavby v �asovém 

horizontu cca jednoho týdne na každou z etap. Hustota vyty�ení závisí od vzdáleností mezi 

jednotlivými pilotami. Stabilizace vyty�ených bod� byla provedena roxory a signalizována 

�ervenobílou páskou, na kterou bylo napsáno �íslo piloty pro orientaci „pilotážník�“. 

Vyty�ený bod p�edstavoval st�ed piloty. Pod výrobní halou bylo vyty�eno 51 ks pilot, ze 

kterých byl zbytek rozm��en pásmem. Pod administrativní budovou bylo vyty�eno všech 

15 pilot. Na obrázku �.8 je vid�t pr�b�h vyty�ení a vrtání pilotového pole. V p�íloze �.7 je 

p�dorys pilotového pole I.etapy realizace, sloužící zárove� i jako orienta�ní grafické 

schéma p�i ZSPS �ásti tohoto pole. 

Obr. �. 8 ilustra�ní foto pr�b�hu vyty�ení a realizace pilotového pole
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4.4.2 Betonové patky 

Po realizaci pilotového pole následovala výstavba základových betonových patek,  

neboli hlavic, které byly umíst�ny v osách t�chto pilot. Tyto patky slouží k založení prvk�

skeletových konstrukcí sloup�. Betonové patky o rozm�rech 0,9 x 0,9 m nebo 1,2 x 1,2 m 

s ocelovou plotnou uprost�ed, byly pro usazení bedn�ní vyty�ovány t�emi nebo �ty�mi 

body. Pro usazení ocelové plotny byly v osách vybudovány d�ev�né lavi�ky (na 

vzdálenosti  150 m jich bylo vybudováno p�t, na vzdálenosti 90 m byly vybudovány �ty�i) 

s vyzna�enou modulovou osou, která byla zafixována nast�elovacím h�ebem o ozna�ena 

barevnou zna�kou. Postup vyty�ení byl obdobný jako u pilotového pole s tím rozdílem, že 

místo klasické výty�ky s hranolem byl používán pro p�esné vyty�ování na lavi�ky 

minihranol. Na ocelové plotny byl kladen velký d�raz pro p�esné osazení, protože na tyto 

plotny p�išla montáž samotné ocelové konstrukce, která se již více nevyty�ovala. Výškov�

byly plotny usazovány individuáln� stavbyvedoucím dle HVB. Po vyhotovení t�chto patek 

nastala montáž ocelové konstrukce.   

4.5 Vyty�ovací protokoly 

Po každém geodetickém vyty�ení na stavb� se vyhotovuje vyty�ovací protokol. 

Tento elaborát se skládá z úvodní �ásti - protokolu, seznamu sou�adnic vyty�ených nebo 

výchozích vyty�ovacích bod�. Nedílnou sou�ástí je grafické orienta�ní schéma. Tyto 

sou�ásti elaborátu obsahují tyto informace: 

• kde a kdy bylo vyty�ení provedeno, 

• co bylo vyty�eno, 

• uvedení výchozí projektové dokumentace, 

• uvedení výchozích bod� vyty�ovací sít� a použitého sou�adnicového systému, 

• uvedení použitých pom�cek a metodiky vyty�ení, 

• seznam sou�adnic y, x vyty�ených bod� nebo výchozích bod� pro vyty�ení, 

• zp�sob stabilizace vyty�ených bod�, 

• jméno kdo vyty�ení provedl.   

Jeden z takových protokol� je v p�íloze �.9a a 9b.  
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4.6 Ov��ovací a kontrolní m��ení  

Ov��ovací a kontrolní m��ení mají dle [1] zjistit míru souladu dohotovených 

stavebních konstrukcí s projektem, zjistit místa p�ípadných p�ekro�ení povolených 

tolerancí a také poskytnout údaje pro hodnocení celkové geometrické kvality objekt� a 

konstrukcí.  

Ov��ovací m��ení je operativní m��ení provád�né zhotovitelem pro ov��ení 

geometrických parametr� dokon�ené etapy stavební �innosti, u nichž byla p�edepsána 

mezní odchylka. 

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

p�edcházejících m��ení provád�né investorem. 

Charakteristikou p�esnosti kontrolního m��ení geometrických parametr� je jeho 

mezní odchylka xmet, která se stanoví pro geometrické parametry s p�edepsanou tolerancí 

dle [1] jako:  

xmet � 0,2�x   kde: �x - tolerance kontrolovaného parametru 

P�i geodetických pracích na stavb� bylo provedeno ov��ovací m��ení pilotového pole.  

4.6.1 Pilotové pole 

U pilotového pole bylo provedeno ov��ovací m��ení polohy. M��ení bylo 

provedeno po odvrtání všech pilot z dané etapy. Postup m��ení byl obdobný jako               

u vyty�ení. Bylo dbáno na to, aby místo, ze kterého bylo provád�no m��ení, bylo pokud 

možno stejné jako p�i vyty�ování. M��ení bylo provedeno op�t z p�echodného stanoviska 

polární metodou. P�i polární metod� ur�ujeme polohu bodu polárními sou�adnicemi, 

kterými jsou vodorovný úhel mezi orienta�ní sm�rem a ur�ovaným bodem a délka od 

stanoviska k ur�ovanému bodu. Piloty se zam��ovaly jedním bodem a to st�edem, který byl 

co nejlépe ur�en pomocí železné výztuhy. Nam��ené hodnoty se zpracovaly a následn�

porovnaly s projektem. U pilotového pole byla max. povolená odchylka v poloze ±10 cm. 

V p�íloze �.8 je tabulka se zjišt�nými odchylkami jednotlivých pilot v ose y a v ose x, 

I.etapy realizace. 

4.7 Inženýrské sít�

Inženýrské sít� neboli rozvodná za�ízení p�edstavují soustavu podzemních nebo 
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nadzemních vedení s ur�itou spole�nou charakteristikou. Inženýrské sít� rozd�lujeme na 

rozvody plynovodu, rozvody vodovodu, rozvody tepla, kanalizace, rozvody elektrické 

energie a sd�lovací vedení. Na stavb� byly �ešeny tyto inženýrské sít�: kanalizace, 

vodovod, silnoproudé kabely. Plynovod novostavby �ešil geodet subdodavatele s využitím 

již vybudované vyty�ovací (m��ické) sít�. 

4.7.1 Vyty�ení inženýrských sítí 

 Vyty�ení se týkalo hlavn� vodovodu a kanalizace. Silnoproudé kabely byly 

vyty�ovány jen �áste�n�, z v�tší �ásti si je provád�cí firma rozm��ila sama. 

Vyty�ení bylo provád�no obdobn� jako p�edchozí vyty�ovací práce u základ�

stavby tzn. metodou p�echodných stanovisek. Sou�adnice jednotlivých bod� nebyly nikde 

uvedeny a tak vždy podle pot�eb stavby byly pot�ebné body „ur�eny“ z koordina�ní situace 

a následn� p�eneseny do terénu. U inženýrských sítí m�lo vyty�ení jedno spole�né. Byla 

vyty�ena veškerá technická za�ízení (šachty, šoupata a hydranty, rozvodné sk�ín�), lomové 

body a pr�b�žné body p�i dlouhém p�ímém úseku. Inženýrské sít� byly realizovány 

v tomto po�adí: nejprve kanalizace a po vybudování ur�ité �ásti se za�al sou�asn�

realizovat i vodovod. Po dokon�ení v�tší �ásti t�chto dvou sítí se za�aly pokládat 

silnoproudé kabely. Mezní odchylka vyty�ení nebyla dána.       

4.7.2 Zam��ení inženýrských sítí 

Zam��ení probíhalo z po�átku sou�asn� s vyty�ováním sítí. Pozd�ji i spole�n�

s vyty�ovacími pracemi na komunikaci, kdy podle vyty�ených obrub byly pokládány 

silnoproudé kabely.  

Obsahem m��ení byly všechny lomové a pr�b�žné body v�etn� všech technických 

za�ízení. U kanalizace byly zam��ovány šachty (osa dna a poklop) a horní hrana potrubí u 

p�ípojek (bylo-li to možné). U vodovodu byla zam��ována horní hrana potrubí a v p�ípad�

technického za�ízení jako je hydrant a šoup�, se vždy m��ilo na vrchu potrubí a po usazení 

poklopu i vrch tohoto za�ízení. U kabel� se zam��ení vztahovalo k horní hran�

kopoflexové chráni�ky (pokud byla) nebo k horní hran� kabelu. Byl kladen d�raz na 

zam��ování p�ed záhozem, což se odhadem z 90% povedlo, ale n�kdy se stávalo, že geodet 

nebyl na stavb� a stavba byla nucena z n�jakých d�vod� �ást inženýrské sít� p�ihrnout �i 
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úpln� zahrnout. Tyto p�ípady byly ošet�eny tak, že v lomových bodech této sít� byly 

zaraženy na terénu d�ev�né kolíky a ty byly geodetem pozd�ji zam��eny. Ob�as na kolíky 

stavbyvedoucí p�ipsal hloubku uložení vztaženou k aktuálnímu terénu.     

M��ení probíhalo op�t metodou p�echodných stanovisek s využitím primární 

vyty�ovací sít�.  

Pr�b�h n�kterých �ástí inženýrských sítí nebyl zam��en ani p�ed záhozem ani po 

záhozu. Pro úplnou dokumentaci byly tyto trasy zazna�eny alespo� graficky dle podklad�

stavbyvedoucího provád�cí firmy. Tyto úseky poznáme ve výsledném výkresu tak, že trasa 

je zakreslena �árkovanou linií a je bez �ísel podrobných bod� a tím pádem i výšek.   

4.8 Vyty�ení výrobní linky 

 Uvnit� haly se p�ed betonáží a vybudováním podlahy m�ly vytvo�it hluboké 

základy pro dv� výrobní linky. D�raz byl op�t kladen na p�esné vyty�ení (do 10 mm), což 

p�edstavovalo v dob�, kdy venku byly teploty okolo 15 �C pod nulou nemalé úsilí. 

K dispozici byl p�dorys základ� t�chto linek v návaznosti na již postavené sloupy v hale.   

   Následovalo vybudování bodového pole v místním sou�adnicovém systému tak,  

aby z n�j bylo možno zam��it prioritní stávající sloupy a následn� vyty�it základy t�chto 

linek. Bodové pole p�edstavovaly t�i samolepící odrazné štítky na nových sloupech ve 

výšce cca 4 m od paty sloupu. Po zam��ení pot�ebných sloup� v terénu následovalo 

vynesení t�chto dat a následné grafické transformování projektu na zam��enou situaci. 

Obavy, že nov� postavené sloupy nebudou v souladu s projektem se nenaplnily a 

transformace byla úsp�šn� provedena. Vzájemná poloha neboli vzdálenost u paty mezi 

novými sloupy nep�ekra�ovala hodnotu 5 mm. Po transformování projektu základ� sta�ilo 

už jen op�t „ur�it“ hlavní body základ� a ostatní lomové body výrobní linky dopo�ítat 

v p�íslušném programu (pro jednoduší komunikaci s totální stanicí) a mohlo se vyty�ovat 

dle pot�eb stavby. 

 Vyty�ení op�t probíhalo metodou p�echodných stanovisek pomocí t�ech bod�

ur�ených v místní sou�adnicové soustav�. Vyty�ení probíhalo na t�i etapy. První vyty�ení 

bylo pro výkop, druhé pro vytvo�ení podkladního betonu a t�etí vyty�ení do již 

vyhotoveného podkladního betonu pro vytvo�ení samotných základ�. Do horní hrany 

t�chto základ�, které byly v úrovni budoucí podlahy byl zabetonován ocelový rám, u 

kterého bylo provedeno ov��ovací m��ení polohy, kde se kontrolovala dosažená vnit�ní 
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p�esnost rámu, v tomto p�ípad� 10 mm. Daná tolerance byla dodržena.       

4.9 Vyty�ení zpevn�ných ploch 

 Vyty�ování zpevn�ných ploch za�alo na po�átku b�ezna roku 2011 po tém��

celkovém ukon�ení výstavby inženýrských sítí. P�ímé úseky v t�sné blízkosti a rovnob�žné 

s novou halou si provád�cí firma rozm��ila sama. Vjezdy do areálu a r�zná zak�ivení, ale  i 

n�které p�ímé úseky byly vyty�eny geodetem. Vyty�ena byla vnit�ní hrana obrubníku a to 

jen polohov�. Vyty�ené body byly stabilizovány roxory. U vyty�ení komunikace byla 

projektem stanovená mezní polohová odchylka 20 mm. Vyty�ení bylo realizováno do      

15 mm stejn� jako u inženýrských sítí. N�kdy to bylo z pohledu geodeta dost obtížné, 

protože  podklad pod komunikací tvo�ily navezené št�rky a makadam (drcené kamenivo 

sloužící jako podklad vozovek).    

4.10 Ostatní geodetické práce 

V pr�b�hu, �i po ukon�ení výše popsaných geodetických �inností byly provád�ny    

i jiné geodetické práce jako nap�íklad: 

• polohové vyty�ení reten�ní nádrže (nádrž sloužící k zadržování deš�ových 

srážek a jejich následnému �ízenému odtoku do ve�ejné kanalizace), 

• vybudování n�kolika výškových bod� uvnit� haly pro ú�ely rovného 

vybetonování podlahy.  

4.11 Zam��ení skute�ného provedení stavby 

Zam��ení skute�ného provedení stavby (dále jen ZSPS) se provádí jako kontrolní 

m��ení po dokon�ení stavby nebo v jejím pr�b�hu (zam��ení inženýrských sítí), aby bylo 

možno prokázat dodržení požadované p�esnosti schválené projektovou dokumentací. Jedná 

se zpravidla o jednu z posledních geodetických �inností p�ed uvedením novostavby do 

provozu. Geodetická �ást dokumentace ZSPS je vyžadována stavebním ú�adem  ke 

kolauda�nímu �ízení. 

ZSPS inženýrských sítí byly popsány v jedné z p�edchozích kapitol. ZSPS 

provád�né na záv�r stavby si popíšeme nyní. Jedná se o podrobné polohopisné a 

výškopisné zam��ení všeho, co se týká novostavby. Obsahem m��ení tedy byly stavební 
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objekty, dopravní za�ízení, zpevn�né plochy, oplocení aj. Definice polohopisu a výškopisu 

dle [4]: 

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.   

Výškopis – je obraz terénního reliéfu na map�; je to soubor vrstevnic, výškových 

bod� s jejich výškovými kótami, výškopisných zna�ek, pop�. další prostorov� p�sobící 

zp�sob znázorn�ní terénního reliéfu, nap�. stínováním terénu.   

M��ení probíhalo polární metodou s využitím primární vyty�ovací sít�. Tato 

metoda byla realizována pomocí totální stanice a metody zvané tachymetrie. Tachymetrie 

je metoda, kdy sou�asn� zam��ujeme polohopis i výškopis. Princip této metody je tedy 

postaven na polární metod�, kdy se sou�asn� m��í také svislý (zenitový) úhel k ur�ení 

výšky (princip tachymetrie je ukázán na obr. �.9).  

Dopl�ujícími metodami jsou metoda konstruk�ních om�rných, metoda protínání ze 

sm�r� nebo z délek, pr�se�ík dvou p�ímek a pro kontrolu metoda kontrolních om�rných. 

Tyto metody používáme pouze v p�ípad�, kdy není možné ani ú�elné ur�it n�který 

podrobný bod polární metodou. 

Obr. �. 9 princip tachymetrie a ur�ení výšky bodu 

cpsP vzdvZZ −++= )cos(* �, 

kde: Zs … je výška stanoviska,  

vp … je výška p�ístroje, 

 d … je m��ená šikmá délka, 

 z … zenitový úhel, 

vc … je výška cíle. 

�

�

z
d

vp

cv
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Podrobné m��ení provádí m��ická skupina, kterou tvo�í t�i lidé. A to vedoucí 

skupiny (vytvá�í polní ná�rt a ur�uje rozsah a postup m��ických prací), technik (obsluha 

totální stanice) a figurant (obsluha výty�ky). Vedoucí vytvá�í polní ná�rt, který obsahuje 

ru�n� kreslenou zam��ovanou situaci s pr�b�žn� o�íslovanými m��enými podrobnými 

body. Ukázka polního ná�rtu je v p�íloze �.12. Každý desátý m��ený bod si odsouhlasí 

s technikem, aby nedošlo k nejasnostem p�i následném zpracování na PC. Technik navíc 

podrobné body kóduje pomocí p�edem stanovených zkratek jako nap�. RBU-roh budovy, 

KCH-kraj chodníku, KC-kraj cesty, PLT-oplocení, VP-vpust, SOV-šoup� vodovodní aj. 

Kódování usnad�uje tvorbu výkresové dokumentace.  

4.11.1 Rozsah a obsah dokumentace skute�ného provedení stavby 

1. Obsah geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby dle vyhlášky 

�ÚZK �.31/1995 Sb., o zem�m��ictví [3], ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

• �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 výškovými 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. 

Dokumentace skute�ného provedení stavby je dle [3] využívána pro: 

• vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozd�lení 

nemovitosti, 

• kolauda�ní �ízení, 

• zobrazení staveb, které tvo�í polohopisný obsah základních státních mapových 

d�l, 

• tvorbu informa�ních systém� orgán� územní samosprávy. 
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2. Rozsah a obsah podle vyhlášky �.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�: 

• údaje o ú�elu a místu stavby, jméno a p�íjmení (obchodní firma) a adresa  místa  

trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní �ísla pozemku podle katastru 

nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o 

stavb�; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespo� pravd�podobný rok 

dokon�ení stavby, 

• situa�ní výkres skute�ného stavu území v m��ítku katastrální mapy nebo  

v�tším  se zakreslením polohy stavby a vyzna�ením vazeb na okolí, napojení  

na  dopravní  infrastrukturu  a se zákresem povrchových znak� sítí technické 

infrastruktury, vzrostlé zelen� a hranic pozemk�, 

• stavební  výkresy vypracované podle skute�ného provedení stavby s 

p�íslušnými  �ezy a pohledy, s popisem všech prostor� a místností podle 

sou�asného, pop�ípad� uvažovaného zp�sobu užívání a s vyzna�ením jejich   

rozm�r� a plošných vým�r, 

• technický popis stavby a jejího vybavení. 

Dokumentaci skute�ného provedení stavby m�že tvo�it kopie ov��ené projektové 

dokumentace dopln�ná výkresy odchylek, pokud to není na újmu p�ehlednosti a 

srozumitelnosti dokumentace.  
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5. Zpracování nam��ených dat 

Po ukon�ení nebo p�i m��ení v terénu následuje zpracování nam��ených dat. Náplní 

této práce je jejich po�etní vyhodnocení a následné grafické znázorn�ní pomocí pot�ebného 

softwarového vybavení.  

5.1  Použitý software 

Nejd�íve byla provedena editace souboru nam��ených dat (v našem p�ípad� soubor 

s koncovkou „sdr“), který je standardním vybavením všech opera�ních systém� Windows 

a to jakýkoliv textový editor nap�. WordPad. Výpo�etní zpracování bylo provedeno 

v programu Kokeš v.9.15 a grafické zpracování bylo provedeno v programu MicroStation 

SE s nástavbou MGEO. Textové a tabulkové zpracování bylo provedeno pomocí Microsoft 

Word a Microsoft Excel.  

Kokeš 

Systém Kokeš je produktem spole�nosti GEPRO, spol. s r.o., Praha. Zahrnuje 

geodetické a konstruk�ní výpo�ty a je vhodným nástrojem pro všechny b�žné geodetické 

práce a pro tvorbu a údržbu mapových d�l. Obsahem tohoto programu je i grafické 

prost�edí. Dle [13] lze k n�mu p�ikoupit �adu produkt� (nástaveb), které umož�ují 

zkvalitn�ní prací v jiných geodetických odv�tvích jako je nap�. tvorba geometrických 

plán� (GEPLAN) nebo výpo�et a vyrovnání m��ických sítí (KNET) aj. 

MicroStation SE 

MicroStation SE (select edition) je �ešením od spole�nosti Bentley pro architekturu, 

stavební inženýrství, dopravu aj. SE je speciální verze, která vznikla slou�ením p�edchozí 

MicroStation 95 se dv�ma p�vodn� samostatnými produkty a dalšími rozší�eními [14]. 

Soubor tohoto programu má koncovku „dgn“. 

MGEO 

MGEO je aplika�ní nadstavba pro software MicroStation SE. Je to produkt s 

mnohostranným využitím v oblasti tvorby geografických dat, který je dle [14] zam��en na 
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tvorbu a údržbu ú�elových map velkých m��ítek, zpracování technické dokumentace 

inženýrských sítí, zpracování komplexních mapových d�l, p�ípravu dat pro GIS atd. 

MGEO bylo použito pouze pro p�evod vypo�tených hodnot z Kokeše do grafického 

prost�edí a jejich následné zpracování bylo provád�no už jen v programu MicroStation SE.  

P�i kompletaci nam��ených dat si v�tšina objednatel� žádá r�zné výstupy 

výsledných technických zpráv, seznam� sou�adnic, protokol� a grafických zpracování. 

Textové a tabulkové soubory byly p�evedeny do formátu „pdf“ a grafické soubory 

„dgn“ byly p�evedeny do formátu „dwg“ (AutoCAD) a „pdf“.     

5.2  Charakteristika a kritéria p�esnosti 

Obecn� je p�esnost výsledných sou�adnic a výšek podrobných bod� výsledné mapy 

dokumentace skute�ného provedení stavby dána p�esností ur�ení sou�adnic a výšek 

použitých bod� geodetického základu a p�esností ur�ení sou�adnic a výšek podrobných 

bod� mapy, závisející na použité m��ické metod�. Charakteristikou p�esnosti ur�ení 

sou�adnic x, y podrobných bod� je sm�rodatná odchylka polohy bodu 
xy dána vztahem:  

( )225,0 yxxy σσσ +⋅=

kde:  
x … je sm�rodatná odchylka ur�ení sou�adnice x 


y … je sm�rodatná odchylka ur�ení sou�adnice y 

Polohu podrobných bod� t�. p�esnosti 3 je t�eba ur�it m��ením v terénu tak, aby 

sm�rodatná odchylka polohy bodu  
xy nep�esáhla dle [9] kritérium xyu = 0,14 m. 

Charakteristikou p�esnosti ur�ení výšek H podrobných bod� je sm�rodatná 

odchylka výšky bodu 
H. Výšky souboru podrobných bod� t�. p�esnosti 3 je t�eba ur�it 

m��ením v terénu tak, aby sm�rodatná odchylka výšky bodu 
H nep�esáhla dle [9]  

kritérium Hu = 0,12 m. P�ehled t�íd p�esnosti s kritérii p�esnosti dle [9] je v tabulce �.4.
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Tab. �. 4 rozd�lení jednotlivých t�íd p�esnosti s maximální povolenou polohovou a výškovou odchylkou 

t�ída 

p�esnosti
uxy (m)  uH (m) 

1 0,04 0,03 

2 0,08 0,07 

3 0,14 0,12 

4 0,26 0,18 

5 0,50 0,35 

5.3  Výpo�ty 

 Tato �ást obsahuje práci s nam��enými hodnotami od jejich editace až po p�evod 

výsledných sou�adnic do formátu „dgn“ MicroStation. 

5.3.1 Editace nam��ených dat 

Nam��ené hodnoty se ukládají p�ímo do interní pam�ti p�ístroje. Po nam��ení všech 

pot�ebných hodnot v terénu následuje jejich export do PC. U použitého p�ístroje je možné 

provést export pomocí USB portu, slotu pro SD kartu anebo klasicky pomocí kabelu 

propojeného s PC. Data v n�kterých p�ípadech editujeme, a� už �íslem bodu na orientaci 

nebo zm�nou výšky cíle u podrobného bodu nebo také poznámkou o tom, že n�který bod 

byl zam��ený omylem dvakrát nebo zam��ený špatn� a je pot�eba ho ze záznamu odstranit.  

5.3.2 Výpo�et polygonového po�adu 

Zvolený polygonový po�ad (dále jen PP) byl oboustrann� p�ipojený a jednostrann�

orientovaný. Výchozím bodem PP byl známý bod ZPBP �.223 (TL 3404) ze kterého jsme 

se orientovali na další známé body ZPBP a to �.12, 18, 205 (TL 3404). Koncovým bodem 

byl známý bod PPBP �. 2226 (k.ú.Prost�jov). Výpo�et se provád�l v souboru s koncovkou 

„stx“ což je textový soubor programu Kokeš. Výpo�et probíhal následovn�: 

P�ed zapo�etím výpo�tu bylo nutné m��ené horizontální úhly ve dvou polohách 

dalekohledu zpr�m�rovat. To samé bylo provedeno i se šikmými délkami (které byly 

m��eny �ty�ikrát), ale až po tom co byly p�evedeny na vodorovné délky a to pomocí vzorce: 

εsin*šv ss = , kde šs  je šikmá vzdálenost a � svislý úhel
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Do p�edem nadefinované tabulky byly tedy postupn� vkládány pr�m�rné hodnoty 

horizontálních úhl� a vodorovných délek na jednotlivých bodech. Taková tabulka je 

znázorn�ná na obr.�.10. V p�íloze �.11 je záznam o polohovém výpo�tu PP s dosaženými 

odchylkami, které jsou vid�t i v následující tabulce. Ve stejné p�íloze je zobrazen i výpo�et 

zbylých dvou m��ických bod�, které byly ur�eny jako rajóny. Výškov� byly vybrané body 

PP ur�eny metodou technické nivelace (viz.kapitola �.4.1.2) 

Obr. �. 10 ukázka výpo�tu PP v programu Kokeš 

5.3.3 Výpo�ty podrobných bod� skute�ného provedení stavby 

Výpo�ty podrobných bod� byl provedeny pomocí tzv. „dávky“ neboli hromadným 

zpracováním m��ených dat. Nam��ená data jsou importována do tabulky (obr.�.11) 

k aktivnímu seznamu sou�adnic bod� PP. Pomocí této tabulky do které se importují 

jednotlivá m��ení byla spo�tena všechna nam��ená data. Program na každém stanovisku 

vypo�te úhlovou a délkovou odchylku mezi ním a orientovanými body a tímto lze výpo�et 

a správnost m��ení kontrolovat. Dalšími informacemi, které probíhají p�i výpo�tu jsou 

celkové množství spo�tených podrobných bod�, pop�ípad� informace o duplicitních 

bodech �i jiných zvláštnostech. V p�íloze �.13 je zobrazen výpo�et podrobných bod� na 

jednom ze stanovisek z jednoho záznamu m��ení . 
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Obr. �. 11 ukázka výpo�tu „dávkou“ v programu Kokeš 

5.3.4 P�evod vypo�tených hodnot do grafiky 

Pomocí p�edchozích výpo�t� byly získány seznamy sou�adnic (y, x, z) podrobných 

bod� v S-JTSK a Bpv. Vypo�tené hodnoty z programu Kokeš jsou uloženy v souborech ve 

formátu „stx“ vždy podle názvu souboru m��ených dat (zs1, zs2 …). Pro lepší komunikaci 

s programem MGEO byly soubory uloženy ve formátu „txt“, kde byly odmazány 

identifika�ní údaje z Kokeše a byl ponechán pouze �istý seznam sou�adnic. Pomocí 

programu MGEO byly body na�teny do grafického programu MicroStation SE ve formátu 

„dgn“. 

Veškeré výpo�ty sou�adnic byly provád�ny na t�i desetinná místa (v mm), avšak 

n�které výsledky podrobných bod� byly prezentovány s p�esností centimetrovou (jedná se 

hlavn� o dokumentaci ke skute�nému provedení stavby).  

5.4  Tvorba výkresové �ásti dokumentace 

 Krom� grafické �ásti vyty�ovacích protokol�, které byly tvo�eny v pr�b�hu 

výstavby a které jsou popsány v kapitole 4.5 byly vyhotoveny tyto grafické výstupy: 

• p�ehledný ná�rt vyty�ovací (m��ické) sít�, 

• výkres skute�ného provedení stavby kanalizace a vodovodu, 

• výkres skute�ného provedení stavby silnoproudých kabel�, 

• výkres skute�ného provedení stavby budovy a zpevn�ných ploch. 
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Všechny tyto výkresy m�ly spole�né, že grafické zpracování bylo provedeno dle 

technických podmínek v programu MicroStation SE. Tento program zajiš�uje 

bezproblémovou tvorbu a údržbu ú�elových map velkých m��ítek. Zpracování výsledk�

m��ení bylo provád�no pomocí tzv. správce (soubor s koncovkou „stg“), který obsahuje 

veškerá p�edem uložená nastavení jako je m��ítko, typ a tlouš�ku �áry, vrstvu, pot�ebnou 

bu�ku (k dispozici máme digitální knihovnu mapových zna�ek dle �SN 01 3411) a to vše 

pro jednodušší, rychlejší a efektivn�jší zpracování. Vykreslení probíhá pomocí polních 

ná�rt�  a vytišt�ných záznam� m��ení. Zpracování výsledk� m��ení bylo provedeno podle 

p�edem daných atribut� (vrstvy, barvy a zna�ky) s využitím této základní barevné škály: 

• katastrální mapa v barv� sv�tlezelené a šedé (vnit�ní kresba), 

• zpevn�né plochy, ostatní polohopis a jejich popis v barv� �erné, 

• oplocení v barv� sv�tle modré, 

• výškopis (výškové kóty, šrafy) barvou hn�dou, 

• budovy, domy a jejich popis v barv� tmav� modré, 

• inženýrské sít� linie, bu�ky a popis v barv� zelené (vodovod), hn�dé 

(kanalizace), sv�tlomodré (silnoproudé kabely), 

• podrobné rozvrstvení a barevné rozlišení je zobrazeno v p�íloze �.14. 

5.4.1 P�ehledný ná�rt vyty�ovací (m��ické) sít�

P�ehledný ná�rt m��ické sít� obsahuje grafické vyjád�ení stávajícího bodového pole 

a nov� vytvo�ených vyty�ovacích (m��ických) bod�. M��ítko se obvykle volí 1 : 500 až    

1 : 1000 pro intravilán a 1 : 1000 až 1 : 5000 po extravilán. Podkladem je digitální 

katastrální mapa (DKM). M��ická sí� je zobrazena �ervenou barvou se zna�kou a popisem 

na každém z bod�. Dále je obsahem severka, legenda, údaje o zakázce a vyhotoviteli aj. 

P�ehledný ná�rt m��ické sít� je v p�íloze �.3.  

5.4.2 Výkres skute�ného provedení stavby kanalizace a vodovodu 

Zam��ení kanalizace a vodovodu bylo provád�no z v�tší �ásti p�ed záhozem a 

výšky jsou tedy vztaženy k horní hran� potrubí. Pokud bylo zam��ení provedeno po záhozu, 

jsou výšky vztaženy k aktuálnímu terénu. Pokud to bylo jinak (nap�.zam��eno na ochranné 

fólii), je to uvedeno v poznámce seznamu sou�adnic. Zam��ená trasa p�edstavuje osu 
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daného potrubí. Ve výkrese je toto potrubí a bu�ky povrchových znak� týkající se dané 

inženýrské sít� zesíleny do tlouš�ky síly dv� (ostatní kresba je v tlouš�ce nula). Ve výkrese 

jsou dále zobrazeny použité materiály, délky jednotlivých úsek�, �ísla podrobných bod� a 

jejich výšky. Mimo tyto výšky jsou ve výkrese u n�kterých podrobných bod� zobrazeny i 

výškové kóty dna šachet. Dna byly zam��eny bu� p�ímo totální stanicí nebo pomocí metru. 

Rozlišení t�chto výškových kót je v barv�. Polní ná�rty nebyly vyhotovovány, posta�ila 

fotodokumentace a p�esné kódování p�i m��ení. Zam��ení je zobrazeno na podklad�

dokumentace skute�ného provedení budovy a zpevn�ných ploch spole�n� s digitální 

katastrální mapou (DKM). Obsahem výkresu je samoz�ejm� severka, pr�se�íky 

sou�adnicové sít� a popiska.   

5.4.3 Výkres skute�ného provedení stavby silnoproudých kabel�

Zam��ení silnoproudých kabel� bylo provád�no z v�tší �ásti p�ed záhozem a výšky 

se tedy vztahují k horní hran� kabelu nebo ochranné trubky. Pokud bylo zam��ení 

provedeno po záhozu, výšky jsou vztaženy k aktuálnímu terénu. Pokud to bylo jinak 

(nap�.zam��eno na ochranné fólii), je to uvedeno v poznámce seznamu sou�adnic. 

Zam��ená trasa p�edstavuje osu daného výkopu, ve kterém bylo uloženo n�kolik typ�

kabel� a bližší specifikaci o tom p�edala provád�cí firma. Ve výkrese jsou osa a bu�ky 

povrchových znak� zesíleny do tlouš�ky síly dv� (ostatní kresba je v tlouš�ce nula). Ve 

výkrese jsou dále zobrazeny použité materiály, délky jednotlivých úsek�, �ísla podrobných 

bod� a jejich výšky. Polní ná�rty se netvo�ily, posta�ila fotodokumentace a p�esné 

kódování p�i m��ení. Zam��ení je zobrazeno na podklad� dokumentace skute�ného 

provedení budovy a zpevn�ných ploch spole�n� s digitální katastrální mapou (DKM). 

Obsahem výkresu je rovn�ž severka, pr�se�íky sou�adnicové sít� a popiska.   

5.4.4 Výkres skute�ného provedení stavby budovy a zpevn�ných ploch 

P�edm�ty polohopisného a výškopisného zam��ení se zobrazují jako jejich 

pravoúhlé pr�m�ty na referen�ní plochu použitého sou�adnicového systému. Zp�sob jejich 

zobrazení a vyzna�ení mapovými zna�kami v map� stanoví pro ú�elové mapy norma �SN 

01 3410 (mapy velkých m��ítek, základní ú�elové mapy) a norma �SN 01 3411 (mapy 

velkých m��ítek-zna�ky).  
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Zam��ení nové výrobní haly, zpevn�ných ploch a ostatních nových prvk� v okolí 

stavby bylo provád�no t�sn� p�ed kolaudací. U nové haly byly zam��eny rohy a vstupy. U 

zpevn�ných ploch se zam��ily komunikace, odstavné plochy, chodníky pro p�ší, okapový 

chodník, dopravní zna�ení aj. Ostatními novými prvky v okolí stavby byly nap�. oplocení, 

reten�ní nádrž, op�rná zídka a jiné stavební objekty drobného charakteru. Zpracování bylo 

provedeno pomocí polních ná�rt� a záznam� z m��ení, ve kterých byly pro kontrolu psány 

kódy podrobných bod�.  V p�íloze �.12 je ukázka jednoho z polních ná�rt�. 

5.5  Vyhotovení textové �ásti dokumentace ZSPS 

Textová �ást je neodmyslitelnou sou�ástí všech výše popsaných grafických výstup�

mimo p�ehledný ná�rt vyty�ovací (m��ické) sít�. V tomto p�ípad� textovou �ást tvo�ily 

technická zpráva a seznam sou�adnic. 

V technické zpráv� jsou uvedeny všeobecné údaje jako: 

• název akce, zakázkové �íslo, nacionály objednatele, investora a zhotovitele, 

název kraje, název katastrálního území, 

dále jsou to m��ické údaje jako: 

• ú�el m��ení, geodetické a kartografické základy, terénní práce-použité pom�cky, 

datum m��ení, obsah m��ení; kancelá�ské práce - použitý software a hardware; 

pop�ípad� použité materiály a délky inženýrských sítí, 

a v poslední �ásti v záv�ru je uvedena: 

• použitá legislativa, dosažená p�esnost, obsah elaborátu, datum vyhotovení, 

jméno vyhotovitele a jméno ov��ovatele. 

V seznamu sou�adnic jsou mimo údaje jako je název zakázky, zakázkové �íslo, použitý 

sou�adnicový a výškový systém uvedeny hlavn� �ísla podrobných bod� a k nim p�íslušné 

sou�adnice y, x, z s kódem nebo poznámkou, který(á) obsahuje informace o charakteru 

podrobného bodu. Sou�adnice byly prezentovány s centimetrovou nebo milimetrovou 

p�esností. 
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6. Záv�r 

Cílem této diplomové práce bylo vyhotovení náhledu na geodetické �innosti, 

doprovázející II. etapu výstavby v areálu MUBEA-HZP v Prost�jov�. Byla zde snaha o 

popsání geodetických postup�, jak p�i jednoduchých, tak p�i složit�jších úlohách. 

Výsledkem diplomové práce je geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby 

inženýrských sítí, nové výrobní haly a zpevn�ných ploch. 

Výstavba probíhala v období 08/2010 - 06/2011. Na veškerých terénních 

�innostech, které za�aly vyty�ováním HTÚ a skon�ily tvorbou dokumentace ZSPS, jsem 

se podílel se dv�ma kolegy. Bu�to s kolegou figurantem nebo v n�kterých p�ípadech 

s kolegou ÚOZI. Kancelá�ské práce probíhaly samostatn�. 

Geodetickými pracemi na podobných stavbách jako tahle jsem se již v minulých 

letech podílel, ale teprve tato stavba mi díky vypracování diplomové práce pomohla 

uv�domit si, jak na sebe jednotlivé práce navazují a jak je pot�eba již od po�átku jim 

v�novat pat�i�nou pe�livost (viz. tvorba vyty�ovací sít�). 

Stavba byla dokon�ena bez vážn�jších problém� a dnes je v plném provozu, což je 

patrné z obr.�.12. 

             

Obr. �. 12 nová �ást areálu MUBEA-HZP v provozu 
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