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ANOTACE  

P�edložená diplomová práce se zabývá zem�m��ickou �inností p�i výstavb�

sportovního areálu Bavlna, který se nachází v katastrálním území Pražské P�edm�stí, 

v obci Hradec Králové, kraj Královéhradecký. Do geodetických prací bylo zahrnuto 

polohopisné a výškopisné zam��ení mapového podkladu pro projek�ní ú�ely, vybudování 

vyty�ovací sít�, vyty�ení stavebního objektu s prostorovou skladbou, vyty�ení plošných 

stavebních objekt� a inženýrských sítí. Záv�rem byla vyhotovena geodetická �ást 

dokumentace skute�ného provedení stavby. 

Klí�ová slova: mapový podklad, vyty�ovací sí�, vyty�ení, zam��ení, inženýrské sít�, 

skute�né provedení stavby 

SUMMARY 

Submitted graduation thesis deals with surveying activities by the construction 

Sport area Bavlna, which is located in the cadastre unit Pražské P�edm�stí, town of Hradec 

Králové, region Královéhradecký. Into geodetic works were included planimetric  

and hypsometric surveying of map base for project documentation, build up setting-out 

network, setting-out of the structure with cubic dimension, setting-out of the structure with 

square dimension and utilities. At the end were made out survey to building 

documentation. 

Keywords: map base, setting-out network, setting out, measurement, utilities, building 

documentation 
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1 ÚVOD

Cílem diplomové práce je popis zem�m��ických �inností p�i p�íprav�

a následn� p�i samotné realizaci výstavby sportovního areálu Bavlna. Areál sloužil p�ed 

p�estavbou pouze pro mládež místního fotbalového klubu a jeho zázemí bylo siln�

nevyhovující. Po p�estavb� areál slouží nejen mladým fotbalist�m místního klubu  

FC Hradec Králové, pro které poskytuje vynikající zázemí a to v�etn� internátu, ale i pro 

p�ilehlou ZŠ A. Jiráska jako sportovišt� pro t�lesnou výchovu a v neposlední �ad� pro 

širokou ve�ejnost. Sou�ástí areálu je hlavní travnatá plocha s tribunou a již zmín�ným 

internátem a šatnami, dále vedlejší fotbalové h�išt� s um�lým trávníkem a další t�i 

tartanová h�išt� na tenis �i basketbal. Daná lokalita se nachází v Královéhradeckém kraji 

ve m�st� Hradec Králové. 

V diplomové práci jsou použita data ze zakázky, kterou ve výb�rovém �ízení 

vyhrála firma Geodézie Východní �echy spol. s r. o., Hradec Králové. Geodézie Východní 

�echy spol. s r. o. je následnickou organizací „oddílu speciálních prací“ s. p. Geodézie 

Pardubice. Do sou�asné podoby se firma p�em�nila od roku 1993, kdy za�ala existovat  

a vytvá�et svoji novodobou historii pod již výše zmín�ným názvem Geodézie Východní 

�echy spol. s r. o. Došlo k rozší�ení �inností o geodetické práce pro ob�any, ú�ady a firmy, 

související s údržbou katastru nemovitostí, o komplexní pozemkové úpravy  

a o poradenskou �innost.

Do diplomové práce byly zahrnuty geodetické práce spojené s výstavbou 

sportovního areálu, po�ínaje mapovým podkladem pro projektovou p�ípravu p�es v�tšinu 

vyty�ovacích prací až po geodetickou �ást dokumentace skute�ného provedení stavby. 

Objednavatelem v�tšiny geodetických prací byla firma STAKO spol. s r. o. se sídlem 

v Hradci Králové, která byla sou�asn� i zhotovitelem stavby. N�které další geodetické 

práce byly objednány subdodavateli. 

V diplomové práci jsou popsány použité metody m��ických prací z teoretického 

hlediska a následn� je podrobn� popsán postup jednotlivých m��ických prací a postup�  

v praxi, jako je zam��ení a následné zpracování mapového podkladu pro projektové ú�ely, 

vybudování a výpo�et bod� vyty�ovací sít�, vyty�ení stavby, inženýrských sítí 

objednaných objednavatelem a na záv�r diplomové práce je uvedeno vyhotovení 
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geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby. Tato �ást dokumentace byla 

vyhotovena pro ú�ely kolauda�ního �ízení. M��ení bylo p�ipojeno do sou�adnicového 

systému S-JTSK a do výškového systému Bpv. 
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY GEODETICKÝCH PRACÍ
P�I VÝSTAVB� SPORTOVNÍHO AREÁLU 

V této kapitole diplomové práce jsou uvedeny z teoretického hlediska poznatky  

o �innosti geodeta p�i výstavb�. Jedná se v prvotní fázi o práce nutné k projektové 

p�íprav�, vybudování a vzniku vyty�ovacích sítí, vyty�ování a o provád�ní kontrol  

již vyty�ených bod�, náležitostech a zpracování vyty�ovacích výkres�, geodetických 

základech, ú�elových mapách a to i s nimi související problematikou. Všechny tyto 

znalosti je t�eba znát a praktikovat je v plné mí�e p�i vlastní �innosti v terénu.  

Jen tak je možné zajistit kvalitn� odvedenou práci a zejména dodržení všech požadavk�  

dle platných norem a p�edpis�. 

2.1 Úkoly geodézie ve stavebnictví 

„ Stavebnictví je odv�tvím národního 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 (fungování). Ve všech 

t�chto fázích je nutná spolupráce geodeta, který se tak stává p�ímým ú�astníkem 

stavebního procesu.“ Tyto a další podrobnosti jsou uvedeny v [18].

Z výše uvedeného lze prokazateln� vypozorovat, že jakýkoliv investi�ní zám�r  

ve stavebnictví je bez p�isp�ní geodeta jen velmi t�žce realizovatelný. Takto to ovšem 

v dnešní dob� není zcela b�žn� chápáno a z tohoto d�vodu ani náležit� oce�ováno. Nabízí 

se zde uvést i konkrétní p�ípad nap�. v podob� tématu této diplomové práce. D�íve,  

než se za�ne vytvá�et samotný projekt, je úkolem geodeta provést polohopisné  

a výškopisné zam��ení zájmového území (fáze p�ípravy a projektování). Následují žádosti 

o pot�ebná povolení a �innost projektanta. Poté se „dostane ke slovu“ op�t geodet. Nastává 

fáze vyty�ování, tudíž p�enesení objektu dle projektu do prostoru (fáze realizace).  

Po dokon�ení výstavby je nutné, aby geodet provedl dokumentaci objektu v podob�

geometrického plánu a rovn�ž provedl zam��ení skute�ného provedení stavby. Tyto úkony 

jsou nezbytnou sou�ástí žádosti o kolauda�ní rozhodnutí, na jehož základ� bývá zpravidla 

stavba uvedena do provozu (fáze fungování). 
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Úkoly geodeta v investi�ní výstavb� lze tedy dle [16] shrnout takto: 

• vyhotovení nových geodetických podklad� nebo aktualizace p�vodních 

podklad� v rozsahu nezbytném pro zpracování projektu a to v požadované 

p�esnosti a rozsahu, 

• budování m��ické sít� pot�ebné pro vyhotovení geodetických podklad�, 

vyty�ení staveb a dokumentaci skute�ného provedení stavby, 

• provád�ní vyty�ovacích prací a kontrolních m��ení v pr�b�hu výstavby, 

• realizace m��ení pot�ebných k zajišt�ní posun� a p�etvo�ení staveb, 

• zpracování geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby, 

• provád�ní dalších geodetických prací souvisejících s výstavbou, 

• provád�ní zem�m��ické �innosti pro ú�ely katastru ve smyslu Vyhlášky  

�. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv 

k nemovitostem, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (katastrální vyhláška), § 67. 

Z výše uvedeného p�ehledu vyplývá, jak již bylo uvedeno, že geodet je skute�n�  

p�i výstavb� nepostradatelný od fáze její p�ípravy až do dokon�ení. 

Geodeti se bezprost�edn� ú�astní pr�b�hu výstavby, a tudíž ji mohou p�ímo 

ovlivnit. Výsledky jejich �inností se využívají ihned nebo jen s krátkým �asovým 

odstupem. Je t�eba, aby byl geodet p�i své �innosti velmi pe�livý, odpov�dný a projevil  

i ur�itou míru samostatnosti v rozhodování. Každá chyba se ihned projeví a m�že mít  

za následek velké ekonomické ztráty. Z tohoto hlediska je tedy nezbytná znalost 

zákonných a jiných p�edpis�, technických norem apod. Podrobn�ji v [18]. 

Právním p�edpisem je dle [16] vše co je vydáno, resp. publikováno a pro uživatele 

dostupné a to v následující posloupnosti: 

• ústavní zákon, 

• zákon, 

• na�ízení vlády, 

• vyhláška, 

• další p�edpisy: 

o technické normy (�SN, ISO, EN, DIN, BS atd.), 

o technické p�edpisy organizací s celostátní p�sobností, 
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o sm�rnice r�zných organizací, 

o metodické pokyny, 

o technologické postupy, 

o návody. 

V oblasti stavebního práva je základním p�edpisem Stavební zákon a na n�j 

navazující ostatní p�edpisy. Stavební zákon ovšem ne�ídí p�ímo samotný proces výstavby, 

ale propojení etap od tvorby projektu po realizaci. Vlastní stavební �innost a �innosti 

v pr�b�hu výstavby se �ídí obecn� platnými p�edpisy a p�edevším technickými p�edpisy, 

které uvád�jí technické a geometrické parametry. Technické p�edpisy jsou obecn�

nezávazné a jejich závaznost pro stavební �innost vzniká až písemným smluvním 

závazkem mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Vše co souvisí s výstavbou (p�íprava, organizace výstavby, užívání stavby)  

se dle [16] �ídí následujícími p�edpisy: 

• zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, který je po revizi po prvním �tení 

v 01/2012, 

• vyhláška �. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, 

• vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 

• vyhláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn�

plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti,  

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• vyhláška �. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, 

• vyhláška �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, 

ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• vyhláška �. 526/2006 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení stavebního 

zákona ve v�cech stavebního �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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Stavební zákon dále dle [16] odkazuje na n�které další zákonné p�edpisy: 

• zákon �NR �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt�  

a o povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, 

v úplném zn�ní publikovaném pod �. 357/2008 Sb., 

• zákon �. 200/1994 Sb., o zem�m��ictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  

který má provád�cí vyhlášku a to: 

o vyhláška �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního (�ÚZK)  

�. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon � 200/1994 Sb. 

Dalším d�ležitým p�edpisem, na který se dle [16] z hlediska zem�m��ictví  

a katastru nemovitostí Stavební zákon cílen� odkazuje je Na�ízení vlády �. 430/2006 Sb.,  

o stanovení geodetických referen�ních systém� a státních mapových d�l závazných  

na území státu a zásadách jejich používání a dále pak zákony: 

• zákon �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky (katastrální 

zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú�adech, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému 

zem�d�lskému majetku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
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2.1.1 Výsledky zem�m��ických �inností ve výstavb�

Dle [21] se ov��ování výsledk� zem�m��ických �inností vztahuje k: 

• p�íprav� staveb, 

• projektování staveb, 

• provád�ní staveb, 

• dokumentaci a provozu staveb. 

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

• zhotovení geodetických podklad�, 

• posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podklad�. 

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

• vyty�ení obvodu staveništ�, 

• z�ízení a zam��ení bod� vyty�ovací sít�, 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�, 
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• zam��ení skute�ného provedení stavby. 

P�i dokumentaci a provozu staveb podléhají ov��ení ÚOZI 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�nostní 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. 

Výsledky zem�m��ických �inností musí být ozna�eny názvem, pop�ípad� závaznou 

zkratkou použitého geodetického referen�ního systému. 

2.2 Proces vyty�ování stavebního objektu 

Vyty�ení stavebního objektu lze definovat jako jeho p�enesení a vyzna�ení tvaru  

a rozm�ru v terénu dle platného projektu. Sou�asn� je velice d�ležité, aby byly dodrženy 

všechny vztahy projektovaného objektu v��i jeho okolí. Ve vyty�ovacích výkresech jsou 

uvedeny podmínky nutné pro dodržení kvality a p�esnosti vyty�ení, kterými je ovlivn�na 

poloha projektovaného objektu v prostoru. 

V mnoha p�ípadech se jedná o komplikované stavby, a� už svým rozm�rem  

�i tvarem. Proto jsou všeobecn� s t�mito složit�jšími stavbami spojeny v�tší nároky  

na p�esnost vyty�ovacích prací �i d�sledn�jší kancelá�ská p�íprava. Jakákoliv chyba totiž 

m�že mít za následek jak ohrožení samotné výstavby, tak v d�sledku v�tšinou i nemalý 

finan�ní postih. Je proto nezbytné, mít stále na pam�ti, že veškerým chybám lze p�edejít 

pe�livou p�ípravou, rozborem p�esnosti a kontrolním m��ením v pr�b�hu výstavby  

�i ov��ovacím m��ením. Z tohoto lze vyvodit, že vyty�ování m�žeme za�adit mezi nejvíce 

zodpov�dné geodetické práce v inženýrské geodézii. 
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Vyty�ovací proces je podrobn� popsán v [4]. Ve stru�nosti je možné vyty�ování 

popsat jako m��ický úkon, jímž se v terénu nebo na stávajících objektech vyzna�ují 

vyty�ovacími zna�kami geometrické prvky. 

2.2.1 Metody vyty�ování 

Vyty�ení každého stavebního objektu se skládá z �ady díl�ích úkon�. Jedná  

se o vyty�ování bod�, p�ímek, úse�ek a úhl�. Polohu jednotlivých podrobných bod�

stavebního objektu lze vyty�it: 

• polárními sou�adnicemi, 

• pravoúhlými sou�adnicemi, 

• protínáním vp�ed z úhl�, 

• protínáním z délek, 

• pr�se�íkovým zp�sobem. 

V sou�asné dob� elektronických tachymetr� je nejoblíben�jší a nejpoužívan�jší 

metodou vyty�ování pomocí polárních sou�adnic. K tomuto postupu je nutné znát 

vyty�ovací prvky (vodorovný úhel a vodorovnou délku) ur�ené mezi vyty�ovaným bodem 

a bodem vyty�ovací sít�. Takto vyty�ený bod se stabilizuje, signalizuje, a pokud  

je to okolnostmi vyžadováno, tak se provede i jeho zajišt�ní. Podrobn�ji jsou požadavky 

popsány v [5]. 

2.2.2 Vyty�ovací sí�

K hlavním úkol�m geodeta pat�í p�enesení objektu dle projektu do terénu. Pro tento 

ú�el je t�eba vytvo�it homogenní vyty�ovací sí�, což je systém pevn� stabilizovaných bod�. 

Z t�chto pevných bod� vyty�ovací sít� je možné v p�edepsaném rozm�ru a tvaru pomocí 

geometrických prvk� p�esn� vyty�it výstavbu �i p�estavbu objekt� na ur�eném míst�  

a provád�t z nich veškerá m��ení v pr�b�hu výstavby. 

Je nutné znát druh, rozsah a složitost stavby, ale také p�edevším požadovanou 

p�esnost vyty�ení. P�esnost bod� vyty�ovací sít� musí vyhovovat mezním odchylkám, 

které jsou stanoveny pro vyty�ení polohy stavebního objektu. Více o p�esnosti bod�
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vyty�ovací sít� uvádí nap�. [11], [13]. Na základ� t�chto poznatk� se následn� zvolí druh 

vyty�ovací sít�. 

Rozd�lení vyty�ovacích sítí je dle [13]: 

• podle zp�sobu p�ipojení, 

o vyty�ovací sít� p�ipojené na bodové pole �STS a �SNS, 

o místní sou�adnicový systém, 

• podle významu, 

o základní vyty�ovací sí� (ZVS), 

o podrobná vyty�ovací sí� (PVS), 

• podle tvaru, 

o liniové (používají se zejména pro vyty�ování liniových staveb), 

� vyty�ovací osa (vyty�ovací p�ímka), 

� polygonový po�ad, 

� trojúhelníkový (p�ípadn� �ty�úhelníkový) �et�zec, 

o plošné (používají se pro vyty�ování objekt� s prostorovou skladbou 

a plošných), 

� pravidelné sít� (pravoúhelníkové sít�), 

� nepravidelné sít� (bez p�ímé vzájemné návaznosti), 

� sít� ur�ené metodou p�echodných stanovisek, 

� trojúhelníkové sít�. 

Další podrobn�jší informace k rozd�lení vyty�ovacích sítí viz [13]. 

K d�ležité fázi p�ípravy pat�í vhodné zvolení ZVS. K tomu je vhodné detailní 

prostudování projektové dokumentace, což vede k pot�ebnému seznámení se stavebním 

objektem a jeho zamýšleným umíst�ním v terénu. Ovšem pouze toto k vhodnému umíst�ní 

ZVS nesta�í. Dalším d�ležitým krokem v p�íprav� ZVS je konzultace se stavbyvedoucím. 

Zjišt�ní, kde bude umíst�no zázemí pro pracovníky, úložišt� stavebního materiálu  

�i kde bude probíhat pohyb t�žké stavební techniky, je podstatné pro snadn�jší výb�r 

vhodných a bezpe�ných míst pro stabilizaci a signalizaci bod� ZVS. Vhodn� zvolená 

místa, a� už se nacházejí v areálu stavby �i mimo n�j, zaru�ují co nejdelší životnost bod�

ZVS, nenarušení její p�esnosti a tím také minimální komplikace m��ických prací v pr�b�hu 

výstavby. Podrobn�ji se stabilizaci a signalizaci bod� vyty�ovací sít� v�nují [5], [11], [13]. 
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2.2.3 Vyty�ovací výkresy 

Vyty�ovací výkres je dle [18] nedílnou sou�ástí každého provád�cího projektu. 

Vyhotovení vyty�ovacích výkres� se provádí na základ� projektované situace, 

požadovaných p�esnostech a navržené vyty�ovací sít�. Vyty�ovací výkresy slouží  

pro zobrazení vyty�ovaného stavebního objektu �i jeho díl�ích �ástí. Ve vyty�ovacích 

výkresech jsou dány �íselné hodnoty vyty�ovacích prvk�, díky kterým lze zajistit vyty�ení 

objektu v terénu se stanoveným rozm�rem, tvarem a p�esností. Zde je uveden pouze 

stru�ný nástin této problematiky. Všechny náležitosti podrobn� �eší �SN 01 3419 Výkresy 

ve stavebnictví – Vyty�ovací výkresy staveb. 

Rozd�lení vyty�ovacích výkres� dle druhu vyty�ení dle [3]: 

• vyty�ovací výkresy prostorové polohy, kde polohu ur�ují prvky prostorové 

polohy: 

o hlavní polohová �ára nebo hlavní osa a hlavní výškové body  

– u objekt� s prostorovou skladbou, 

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

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

– u liniových a plošných objekt�, 

• vyty�ovací výkresy podrobného vyty�ení. 

V p�ípadech, kdy není ohrožena �itelnost a srozumitelnost vyty�ovacích výkres�, 

lze oba tyto druhy spojit v jeden celek. 

Podle [3] lze využít situa�ní výkres pro vyty�ení prostorové polohy objektu  

ze sou�adnic pomocí metody p�echodných stanovisek. V situa�ním výkresu musí být 

uvedeny: 

• p�edm�ty vyty�ení, 

o vyty�ované objekty v�etn� seznamu sou�adnic, 

o body vyty�ovací sít�, 

o geodetické body a jiné body podklad� pro dokumentaci stavby, 

• použitý sou�adnicový a výškový systém. 
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Do vyty�ovacího výkresu se dle [18] zakresluje: 

• vyty�ovací sí� (primární systém stavby), 

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

objekty pokud je na n� vázáno vyty�ení, 

• osy a obrysy na navrhovaných objektech, 

• vyty�ovací prvky a rozm�ry objektu vázané na pevné body vyty�ovací sít�

(úhly, sm�ry, délky, p�evýšení apod.), 

• u liniových staveb se také zakreslují vrcholové a sm�rové body 

s ozna�ením, vrcholové úhly a délky stran sm�rového polygonu, osy staveb 

se stani�ením, umíst�ní p�í�ných �ez� a tabulky pro vyty�ení oblouk�, 

• použitý výškový a sou�adnicový systém, 

• p�edepsaná p�esnost vyty�ení objektu umíst�ná pro soubor hodnot  

nad popisovým polem nebo uvedena jednotliv� u každé kóty, 

• vyzna�ení orientace obrazu k severu, 

• sou�adnicová sí�. 

Obsahem vyty�ovacího výkresu je také popisové pole a ov��ení ÚOZI. 

Tvary a rozm�ry objekt�, poloha vyty�ovaných �ástí objekt� a vyty�ovací prvky  

se ve výkresu podrobného vyty�ení uvád�jí: 

• ve vodorovné rovin�: 

o u stavebních objekt� s prostorovou skladbou délkovými kótami, 

o u plošných a liniových stavebních objekt� polárními �i pravoúhlými 

sou�adnicemi a stani�ením �i délkovými kótami, 

• ve svislé rovin�: 

o u stavebních objekt� s prostorovou skladbou relativními výškami 

v��i jeho základní úrovni, 

o u plošných a liniových stavebních objekt� nadmo�skými výškami 

vztaženými k hlavním výškovým bod�m. 

Problematiku vyty�ovacích výkres� detailn�ji popisuje [3]. 
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2.2.4 Kontrola vyty�ení 

V inženýrské geodézii musí být kontrolováno každé vyty�ení. Kontrola vyty�ení  

je sou�ástí m��ení a je zahrnována do výsledku. Dle [13] lze kontrolu provád�t r�znými 

zp�soby: 

• použitím kontrolních geometrických prvk� (om�rnými mírami), 

• opakovaným vyty�ením stejným postupem za stejných podmínek (nezjistí 

se však p�sobení systematických odchylek), 

• opakovaným vyty�ením nezávislým postupem za jiných podmínek  

a s použitím jiných pom�cek (zmírní se vliv systematické odchylky), 

• opakovaným vyty�ením nezávislým postupem s vyšší p�esností (2,5 krát 

vyšší p�esnost; používá se p�i sporech �i nedodržení mezních odchylek). 

Dosažená p�esnost vyty�ení se dle [7] posoudí porovnáním rozdílu mezi prvním  

a druhým vyty�ením (��) s mezní vyty�ovací odchylkou (����) ze vztahu: 

��� � 	���
 ����
 � 	���,   (2.1) 

kde: 

��
  je mezní rozdíl obou vyty�ení, 

�� - sm�rodatná odchylka dvojího vyty�ení, 

� - hodnota normované náhodné veli�iny s normálním rozd�lením. 
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2.2.5 Charakteristika p�esnosti p�i vyty�ování 

Dle [7] jsou kritériem p�esnosti vyty�ení vyty�ovací odchylky. P�ekro�í-li hodnota 

vyty�ovací odchylky hodnotu mezní vyty�ovací odchylky, tak se vyty�ení považuje  

za nevyhovující a musí být provedeno op�tovné vyty�ení. Hodnoty mezních vyty�ovacích 

odchylek pro vyty�ování r�zných druh� staveb a zásady jejich užívání jsou uvedeny 

v �SN 73 0420-2. 

Mezní vyty�ovací odchylka (����) je dána vztahem: 

���� � ��� ,     (2.2) 

kde �� je tolerance vymezená mezními hodnotami geometrické veli�iny. 

 P�i výb�ru vyty�ovacích metod je rozhodující hodnota sm�rodatné odchylky . 

Sm�rodatná odchylka dvojího vyty�ení (�) je pak dána vztahem: 

� � ���
� ,     (2.3) 

kde ���� je mezní vyty�ovací odchylka a � je hodnota normované náhodné veli�iny 

s normálním rozd�lením, jejíž velikost se volí: 

• � = 1,64 - hodnota obecn� používaná ve stavebnictví 

• � = 2 až 3  - na d�ležitosti, složitosti a možnosti vylou�ení systematických chyb. 

V p�ípad� nesplnitelné hodnoty � z (2.3), je nutná dohoda s projektantem a zvolení 

takových stavebních a geodetických postup�, které zajistí spln�ní tolerance ��. 

Sm�rodatná odchylka jednoho vyty�ení (��) je dána vztahem: 

�� � � � �	.    (2.4) 



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  15 

Parametry p�esnosti 

Výb�rová sm�rodatná odchylka (�), pop�. (��) je dle [7] odhadem základní 

sm�rodatné odchylky () a ur�í se podle vztahu: 

� � ���� !�"#$%!& , pop�. �� � ���� !'#$% ,    (2.5), (2.6) 

kde: 

�( je hodnota vyty�ené (m��ené) veli�iny s p�edepsanou p�esností, 

) – po�et vyty�ení (m��ení), 

�" – pr�m�r vyty�ených (m��ených) veli�in �(, 
* – pravá hodnota vyty�ené (m��ené) veli�iny za daných podmínek a v daném 

okamžiku m��ení+
 Sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru (,) a zenitového úhlu (-)  

je k dohledání v technické dokumentaci p�ístroje. Pro m��ení za p�ív�tivých podmínek 

v jedné skupin� platí, že p�esnost vodorovného sm�ru a zenitového úhlu v n skupinách  

je dána vztahem: 

,% � ./�% ,      (2.7) 

-% � .0�%      (2.8) 

Sm�rodatná odchylka délky (1), v mm, m��ené elektronickým dálkom�rem  

je dána vztahem: 

1 � 2 3 �4 � 5#,     (2.9) 

kde 5 je m��ená délka v km, 2 sou�tová konstanta v mm a 4 násobná konstanta. P�esnost 

vyty�ení ovliv�uje i p�esnost centrace m��ického p�ístroje na stanovisku a odrazného 

hranolu na cílovém bod�. Sm�rodatná odchylka 6 je uvedena v [7] nebo v technické 

dokumentaci p�ístroje. 
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Celková sm�rodatná odchylka sm�ru (,6) je dána vztahem: 

,6 � �,%7 3 �.89#$1$ ,    (2.10) 

kde ,% je sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru m��eného v  ) skupinách, 

6 sm�rodatná odchylka centrace a 5 m��ená délka. 

Celková sm�rodatná odchylka délky (16), v mm, je dána vztahem: 

16 � :17 3 67,     (2.11) 

kde 1 je sm�rodatná odchylka délky a ;< sm�rodatná odchylka centrace. 

 Sm�rodatná odchylka (=>) bodu ur�eného trigonometricky je dána vztahem: 

=>7 � =?7 3 ��7 3 �67 3 �@ABCD E#7 -7 F7G 3 HIB7 E17 3 J7�57 	KG #7,  (2.12) 

kde =? je sm�rodatná odchylka výšky bodu A,  

�� - sm�rodatná odchylka výšky p�ístroje, 

�6 - sm�rodatná odchylka výšky cíle, 

- - sm�rodatná odchylka zenitového úhlu, 

1 - sm�rodatná odchylka šikmé délky, 

J - sm�rodatná odchylka ur�ení refrak�ního koeficientu, 

L - šikmá délka zám�ry, 

5 - m��ená délka, v km,  

K - polom�r Zem�. 

Sm�rodatná sou�adnicová odchylka (�M), bodu ur�eného polárn� je dána vztahem: 

�M7 � NOPQ17 3 R	,757S F7G T,   (2.13) 

kde 1 je sm�rodatná odchylka délky, , sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru 

a 5 m��ená délka. Více o této problematice lze nalézt v [7]. 
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2.3 Geodetické základy 

Geodetickými základy se rozumí závazné referen�ní systémy, jejichž body jsou 

trvale stabilizované, pop�ípad� i trvale signalizované. Soubory bod� pak tvo�í bodová pole, 

která lze dle [10] rozd�lit podle ú�elu na pole polohové, výškové, tíhové. 

2.3.1 Polohové bodové pole 

Dle [15] tvo�í polohopisný geodetický základ trigonometrické (trojúhelníkové) sít�, 

jejichž vrcholy se nazývají trigonometrické body a tvo�í tzv. základní polohové bodové 

pole. 

Rozd�lení polohového bodového pole dle [21]: 

• základní polohové bodové pole (ZPBP): 

o body referen�ní sít� nultého �ádu, 

o body Astronomicko-geodetické sít� (AGS), 

o body �eské státní trigonometrické sít� (�STS), 

o body geodynamické sít�, 

• zhuš�ovací body, 

• podrobné polohové bodové pole. 

Polohové m��ení pro tuto práci bylo provedeno v sou�adnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK). Z tohoto d�vodu je zde uvedeno n�kolik 

základních informací. Tento sou�adnicový systém je dle [15] definován: 

• Besselovým elipsoidem (viz Tab. 1), 

• K�ovákovým konformním kuželovým zobrazením dvojitým v obecné 

poloze (viz Obr. 1), 

• souborem sou�adnic bod� z vyrovnání trigonometrických sítí. 
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Tab. 1. Parametry Besselova elipsoidu 

délka hlavní poloosy a = 6 377 397, 155 m 

délka vedlejší poloosy b = 6 356 078, 963 25 m

zplošt�ní i = 1 : 299, 152 813 

excentricita e2 = 0, 006 674 372 23 

Obr. 1.  K�ovákovo zobrazení [15] 

Kladná osa x sou�adnicového systému JTSK leží v obraze základního poledníku  

U� = 42° 30' a sm��uje k jihu. Kladná osa y sm��uje k západu. Po�átek sou�adnic  

je ve vrcholu kužele. Celá republika je umíst�na v prvním kvadrantu. Úhlovým 

vyrovnáním byl stanoven definitivní tvar sít�. Jednotná trigonometrická sí� katastrální  

je tvo�ena sít�mi I. - V. �ádu. Základní trigonometrická sí� I. �ádu m�la strany trojúhelník�

s délkou 25 až 40 km. Postupn� byla sí� zhuš�ována až k bod�m sít� V. �ádu s délkou stran 

2 km. Sou�adnicový systém JTSK je tvo�en více než 47 000 body. Podrobn�ji se této 

problematice v�nuje [15], [17]. 
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2.3.2 Výškové bodové pole 

Výškové bodové pole umož�uje soustavné, jednotné, p�esné a hospodárné ur�ení 

nadmo�ských výšek. Tyto výšky jsou podkladem pro výšková m��ení p�i mapování, 

projektování i výstavb�. Každý výškový systém je dle [17] charakterizován t�mito faktory: 

• st�ední hladinou mo�e (nulovým výškovým bodem), 

• nivela�ní sítí, 

• zp�sobem výpo�tu oprav a vlivu tíhového pole Zem�, 

• vyrovnáním nivela�ní sít�. 

Pokud dojde ke zm�n� n�kterého z t�chto faktor�, zm�ní se výškový systém (dojde 

ke zm�n� výšek nivela�ních bod�). 

Rozd�lení výškových bodových polí dle [17]: 

• základní výškové bodové pole (ZVBP): 

o základní nivela�ní body, 

o �eská státní nivela�ní sí� (�SNS) I. – III. �ádu, 

• podrobné výškové bodové pole (PVBP): 

o nivela�ní sít� IV. �ádu, 

o plošné nivela�ní sít�, 

o stabilizované body technických nivelací, 

o body polohových a tíhových polí, jejichž výšky byly ur�eny 

technickou nivelací. 

Výšková bodová pole se dle [17] ur�ují v r�zných výškových systémech: 

• Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv), 

• Jaderský výškový systém (J), 

• výškový systém UELN (United European Leveling Network), 

• výškový systém EUVN (European United Vertical GPS Network), 

• místní výškový systém. 

V této diplomové práci byly výšky ur�ovány ve výškovém systému Bpv a z tohoto 

d�vodu je zde o n�m uvedeno n�kolik základních údaj�. Základním bodem výškového 
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systému Bpv je nula vodo�tu v Kronštadtu. Výšky v tomto systému jsou o 38 až 42 cm 

menší než v systému Jaderském. Nam��ená p�evýšení jsou tzv. Molod�nského výšky. 

2.4 Ú�elové mapy 

Ú�elovými mapami jsou vždy mapy velkých m��ítek obsahující základní prvky 

mapy a v závislosti na ú�elu, pro který byly vytvo�eny, také další prvky. Jsou jimi objekty 

�i jevy pod povrchem, na povrchu �i nad ním. Jejich uplatn�ní je zejména pro plánovací, 

projektové, provozní, eviden�ní a dokumenta�ní ú�ely. Ú�elové mapy neslouží pro státní 

správu a z tohoto d�vodu jsou zpravidla financovány soukromými subjekty. Polohopisným 

podkladem pro tvorbu ú�elových map je zpravidla katastrální mapa. 

Možností zp�sobu vzniku ú�elových map je více: 

• p�ímým m��ením, 

• p�epracováním, 

• dom��ením zadaného obsahu do stávajících map. 

Dle [9] je výsledkem tvorby ú�elové mapy její grafické, �íselné nebo digitální 

vyjád�ení. Zvolení obsahu, p�esnosti a m��ítka závisí na požadavcích zadavatele, které 

vycházejí z ú�elu, pro který bude mapové dílo sloužit. 

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  21 

2.4.1 Rozd�lení ú�elových map 

Zde je uveden základní p�ehled �len�ní ú�elových map dle [9]: 

• ú�elové mapy základního významu: 

o technická mapa m�sta (TMM), 

o základní mapa závodu (ZMZ), 

o základní mapa dálnice (ZMD), 

o základní mapa letišt� (ZML), 

o jednotná železni�ní mapa stanic a tratí (JŽMST), 

• ú�elové mapy podzemních prostor: 

o mapy jeskyní a podzemních chodeb s výjimkou objekt� metra, 

tunel� a dol�, 

• ostatní ú�elové mapy: 

o mapy sloužící pro projektové ú�ely, 

o mapy pro provozní pot�eby organizací, 

o mapy pro pozemkové úpravy, 

o mapy lesnické a vodohospodá�ské, 

o mapy sídliš�, 

o mapy pro dokumentaci památkových objekt�, 

o geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení staveb. 

Podrobn�jší informace k této problematice lze vyhledat v [1], [9]. 

Digitální mapa ve�ejné správy (DMVS) 

V sou�asné dob� je možné za�ít �adit DMVS mezi již výše zmín�né ú�elové mapy. 

DMVS nabídne sjednocení dat r�zných geografických informa�ních systém� v jedné 

aplikaci. Realizaci projektu zahájilo ministerstvo vnitra s cílem usnadnit výkon ve�ejné 

správy a zp�ístupnit prostorová data pro ú�ady i ve�ejnost. Na projektu DMVS se krom�

ministerstva vnitra podílejí ministerstvo životního prost�edí, ministerstvo pro místní 

rozvoj, ministerstvo zem�d�lství, �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální (�ÚZK),  

Svaz m�st a obcí �R a Asociace kraj� �R. 
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Cíle DMVS dle [23] jsou zajistit a podpo�it: 

• garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon p�íslušných agend 

ve�ejné správy v území, 

• transparentnost výkonu ve�ejné správy, 

• dostupnost dat pro ve�ejnost, tedy podnikatelské subjekty i ob�any, 

• propojení p�íslušných proces� ve�ejné správy a související životní situace 

v územn� tematickém kontextu, 

• optimalizaci služeb ve�ejné správy, 

• návaznost na evropské projekty. 

K základním prvk�m DMVS budou pat�it existující digitální mapové podklady 

�ÚZK. DMVS vznikne dle [23] složením digitálních ortofotomap, existujících digitálních 

a digitalizovaných katastrálních map, digitálních ú�elových katastrálních map, které byly  

a budou vytvo�eny v rámci �innosti samosprávy, a digitálních technických map 

vytvo�ených v rámci �innosti samosprávy nebo správc� sítí. Všechny datové vrstvy DMVS 

budou dopln�ny o metadata. 

Dalším d�ležitým zdrojem prostorových dat pro DMVS bude dle [23] 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) obsahující základní 

identifika�ní a lokaliza�ní údaje o územních prvcích, územn� eviden�ních jednotkách, 

adresách a nemovitostech. Více podrobností o DMVS lze vyhledat v [23]. 
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2.4.2 Charakteristika a kritéria p�esnosti 

P�esnost výsledných sou�adnic a výšek podrobných bod� mapy je dle [1] dána 

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

ur�ení sou�adnic a výšek podrobných bod� mapy. Vyjád�ení p�esnosti se vztahuje 

k blízkým bod�m podrobného bodového pole nebo základního bodového pole. 

P�esnost mapy v grafické form� vyjad�uje p�esnost �íselných výsledk� tvorby nebo 

údržby mapy a p�esnost jejich zobrazení. 

P�esnost výsledk� tvorby a údržby mapy udávají charakteristiky p�esnosti a kritéria 

p�esnosti. Mapy se vyhotovují v 1. – 5. t�íd� p�esnosti tak, aby podrobné body na území, 

kde probíhá tvorba nebo údržba mapy, spadaly vždy do stejné t�ídy p�esnosti. Výškopis 

m�že být vyhotoven v jiné t�íd� p�esnosti než polohopis. 

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

je základní st�ední sou�adnicová chyba V�M, která je dána vztahem: 

V�M � �NOPRV�7 3 VM7S,    (2.14) 

kde V� a VM jsou základní st�ední chyby ur�ení sou�adnic ��, W. 

Charakteristikou relativní p�esnosti ur�ení sou�adnic �, W dvojice podrobných bod�

stejné t�ídy p�esnosti je základní st�ední chyba V1 délky 5� p�ímé spojnice bod� této 

dvojice vypo�tené z jejich sou�adnic. 

Ur�ení sou�adnic podrobných bod� musí prob�hnout tak, aby: 

a) charakteristika V�M nep�esáhla kritérium ��M, viz Tab. 2, 

b) charakteristika V1 nep�esáhla kritérium �1, vypo�tené pro každou  

délku 5 ze vztahu: 

   �1 � XOP 1Y&71Y7Z��M [m].     (2.15) 
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Tab. 2. Kritéria p�esnosti 

T�ída [\] [^ [_
p�esnosti [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 p�esnosti ur�ení výšek ` podrobných bod� výškopisu je základní 

st�ední výšková chyba V=. Výšky podrobných bod� shodné t�ídy p�esnosti musí být 

ur�eny tak, aby charakteristika V= nep�ekro�ila kritérium �=, viz Tab. 2 a u bod�

terénního reliéfu nep�ekro�ila 3� �=. T�ídy p�esnosti musí být uvedeny v map�. 

P�esnost výsledk� tvorby a údržby mapy se dle [1] ov��uje pro zjišt�ní,  

zda dosažené výsledky vyhovují daným kritériím p�esnosti dané t�ídy p�esnosti, a to: 

• v pr�b�hu tvorby nebo údržby mapy, 

• p�i dokon�ení tvorby nebo údržby mapy. 

Podrobn�jší informace o charakteristice a kritériích p�esnosti lze nalézt v [1]. 
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2.4.3 Mapové podklady pro projektové ú�ely 

Jakékoliv projektování staveb vyžaduje vždy spolehlivé mapové podklady.  

Do t�chto mapových podklad� je nutné vždy zahrnout v�tší území, než je zastavováno  

a to p�edevším z d�vodu �ešení projektu stavby vzhledem k okolí (návaznost dopravní sít�, 

urbanistické a architektonické �ešení, p�ívody energií apod.). Podklad pro projekt  

je v dnešní dob� zpravidla dodáván v digitální podob�. Je jím dostate�n� p�esná mapa nebo 

plán obsahující polohopisné i výškopisné údaje, mezi které pat�í: 

• body polohových a výškových bodových polí, 

• polohopis, 

• výškopis, 

• popisné údaje. 

Vyhotovení mapových podklad� pro projektové ú�ely probíhá v sou�adnicovém 

systému JTSK a ve výškovém systému Bpv. Vznik mapových podklad� lze dle [18] 

rozd�lit na: 

• kombinací odvození z existujících využitelných podklad� a dom��ení 

zm�n�ných a dalších pot�ebných skute�ností, 

• p�ímým m��ením v území, kde nejsou k dispozici využitelné podklady 

pot�ebné kvality. 

Bodové pole využité pro zam��ení mapového podkladu musí svou p�esností 

odpovídat požadované t�íd� p�esnosti mapování nebo požadované p�esnosti následného 

vyty�ování. 

Podstatnou podmínkou p�i tvorb� mapového podkladu jsou ovšem požadavky 

zadavatele na obsah, p�esnost, m��ítko a formu mapového podkladu. 

Mezi p�edm�ty m��ení polohopisné �ásti mapového podkladu pat�í dle [15]: 

• body bodových polí [6], 

• všechny druhy hranic (hranice správních státních celk�, hranice krajské, 

okresní, obecní, katastrální, vlastnické a užívací, hranice pozemk�, 

rezervací a ochranných pásem), 
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• druhy pozemk� a zp�sobu užívání (p�da lesní a zem�d�lská, jednotliv�

zam��ené stromy, chrán�né kulturní památky, ostatní plochy), 

• pozemní stavební objekty spojené svými základy pevn� se zemí (budovy  

a nádvo�í, schody a schodišt�, rampy, vchody, vjezdy, pr�jezdy, ploty 

v�etn� rozlišení druhu, op�rné zdi atd.), 

• dopravní sít� a za�ízení (železni�ní a tramvajové trat�, trolejbusové vedení, 

lanové dráhy, dopravníky a vle�ky, dálnice, silnice, místní ú�elové 

komunikace, víceúrov�ové k�ižovatky, tunely, mosty, lávky, nadjezdy, 

podjezdy, propustky, krajnice, p�íkopy, za�ízení zajiš�ující provoz  

na komunikacích atd.) 

• potrubní a elektrická vedení, jejich za�ízení a objekty (op�ry nadzemních 

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

vedení atd.), 

• bodové objekty (sloupy, viditelné zna�ky inženýrských sítí), 

• p�edm�ty hornické a t�žební �innosti (hornické a t�žební prostory, sondy, 

vrty, štoly), 

• vodstvo, vodohospodá�ské za�ízení a objekty (z�ídla a vodní toky, nádrže, 

zdroje vody, podzemní a ob�as vysychající vodní toky, za�ízení a stavby  

na vodních tocích a nádržích), 

• ostatní p�edm�ty m��ení a technická za�ízení. 

Mezi p�edm�ty m��ení výškopisné �ásti mapového podkladu pat�í dle [18]: 

• body, �áry a relativní výšky pot�ebné pro vyjád�ení terénního reliéfu, 

• výšky vybraných bod� p�edm�t� polohopisu, 

• jiné výšky plynoucí ze zvláštních požadavk� zadavatele. 

Znázorn�ní výškopisu se provádí dle [9] pomocí: 

• vrstevnic (k�ivky spojující body o stejné výšce), 

• výškových kót (jsou umíst�ny na d�ležitých bodech terénu), 

• technických šraf (ve sm�ru spádu terénu se st�ídají delší a kratší �áry). 

Polohopisná a výškopisná složka projektového mapového podkladu je dopl�ována 

popisnými údaji. Jedná se nap�íklad o druhy kultur, druhy lesních porost�, zpevn�ných 
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povrch� a další speciální požadavky zadavatele. Více o p�edm�tech znázorn�ní lze nalézt  

ve [2] dle, které je popis mapy tvo�en: 

• popisem uvnit� mapového rámu, 

• popisem vn� mapového rámu. 

2.4.4 Dokumentace skute�ného provedení stavby 

Dokumentace skute�ného provedení vzniká v zásad� na základ� zam��ení 

vybraných geometrických parametr� a zjišt�ní všech p�edepsaných a pot�ebných údaj�  

pro tvorbu map a výkres�. Její vyhotovení se provádí tak, aby ji bylo možné použít  

pro kolauda�ní �ízení a uvedení stavby do provozu. 

Dle [22] je obsahem dokumentace skute�ného provedení stavby: 

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

místa trvalého pohybu 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. 

Geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby 

Geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby musí být p�ed p�edáním 

zadavateli ov��ena ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem (ÚOZI potvrdí svým 

osobním razítkem, podpisem a výrokem, že p�esností a náležitostmi odpovídá právním 
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p�edpis�m). Vyhotovuje se v sou�adnicových systémech S-JTSK a Bpv a to obvykle  

ve 2. nebo 3. t�íd� p�esnosti. V závislosti na p�ehlednosti a �itelnosti mapy se dle druhu 

stavby zvolí její vhodné m��ítko. 

Geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby dle [21] obsahuje: 

• �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�, 

• technickou zprávu. 

Podrobn�jší informace lze o této problematice vyhledat v [21]. 

2.5 Družicové polohové systémy 

Globální naviga�ní družicový systém (GNSS) je dle [14] družicový systém  

pro stanovení polohy a �asu na zemském povrchu a p�ilehlém prostoru. Signál je vysílán 

družicemi sm�rem k zemskému povrchu, kde je p�ijímán p�ijíma�i a zpracován  

pro naviga�ní nebo m��ické ú�ely. Uplatn�ní nachází GNSS v pozemní, námo�ní i letecké 

navigaci, dále pak pro m��ické ú�ely, geofyzikální výzkumy, mapování a v celé �ad�

dalších oblastí. Zkratka GNSS pod sebe zahrnuje doposud jediné dva pln� funk�ní 

družicové naviga�ní systémy, kterými jsou americký vojenský družicový naviga�ní systém 

Navstar GPS a ruský vojenský družicový naviga�ní systém GLONASS. Do tohoto vý�tu 

pat�í nap�. i p�ipravovaný evropský civilní družicový naviga�ní systém Galileo, jehož 

uvedení do provozu je naplánováno nejd�íve na rok 2014. 

GNSS má dle [14] �adu výhod: 

• nemusí být p�ímá viditelnost mezi jednotlivými body, 

• je vysoce p�esný a rychlý, 
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• poskytuje t�írozm�rné sou�adnice v jednotném celosv�tovém sou�adném 

systému, 

• pracuje bez ohledu na po�así a denní dobu. 

GNSS má dle [14] ovšem i svoje nevýhody, mezi které pat�í: 

• nemožnost m��ení v podzemních prostorách, 

• horší výsledky p�i m��ení v hustém porostu, zastav�ném území nebo 

v úzkých údolích, 

• je nutná p�ímá viditelnost na družice (viditelnost oblohy od 15 stup�� výše 

na všechny strany). 

2.5.1 Struktura systému GNSS 

Systém GNSS je dle [14] tvo�en t�emi základními segmenty: 

• kosmickým, 

• �ídicím, 

• uživatelským. 

Kosmický segment 

Kosmický segment je tvo�en soustavou družic rozmíst�ných na ob�žných drahách  

a vysílajících naviga�ní signály. Plná konstelace GNSS je tvo�ena �ty�iadvaceti družicemi, 

z nichž je jednadvacet naviga�ních družic, t�i jsou aktivní záložní družice. Ob�žné dráhy 

družic mají stálou pozici v��i Zemi. Konstelace je tvo�ena tak, že poskytuje uživatel�m 

signál ze �ty� až dvanácti družic kdekoliv na sv�t�. 

�ídící segment 

�ídící segment je zodpov�dný za �ízení celého globálního polohového systému. 

Jeho hlavním úkolem je aktualizovat údaje, které obsahují družicové naviga�ní zprávy. 

�ídící segment tvo�í �ty�i pozemní monitorovací stanice rozmíst�né po celém sv�t�. 

Uživatelský segment

Uživatelský segment je tvo�en z GPS p�ijíma��, uživatel� a vyhodnocovacích 

nástroj�. Pro výpo�et všech �ty� sou�adnic (x, y, z, t) je nutné p�ijímat signál alespo�  
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ze �ty� družic. Navigace ve t�írozm�rném prostoru je základní úlohou GNSS. P�esné 

stanovování polohy je možné p�i použití referen�ních p�ijíma�� umíst�ných na místech  

o známé pozici, které následn� umož�ují získat korekce pro opravu výpo�t� z mobilních 

stanic.  

P�esné m��ení se uplatní nap�. p�i: 

• m��ických pracích, 

• vyty�ování geodetických sítí, 

• m��ení související s tektonikou litosférických desek apod. 

Využití GNSS v oblasti m��ictví 

V oblasti m��ictví existují dv� základní techniky m��ení: 

• statické, 

• dynamické. 

Statické m��ení 

Statické m��ení je založeno na principu, že jeden p�ijíma� je umíst�n na bod�  

o známých sou�adnicích a druhý na bod�, jehož sou�adnice chceme zjistit. Sou�asn�  

se provádí cca jednohodinové m��ení, které se následn� zpracuje. 

Dynamické m��ení 

Dynamické techniky m��ení se dle [14] d�lí do šesti skupin: 

• pseudostatické, 

• FastStatic, 

• kinematické typu: 

o „stop-and-go“, 

o nep�etržité, 

o „leapfrog“, 

o quasikinematické. 

Více o GNSS a jejím využití v inženýrské geodézii lze vyhledat nap�. v [14], [19]. 
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3 GEODETICKÁ �INNOST P�I VÝSTAVB� SPORTOVNÍHO 

AREÁLU – TERÉNNÍ PRÁCE

V této kapitole diplomové práce je popsána zájmová lokalita výstavby a geodetické 

práce užité v praxi po celou dobu realizace sportovního areálu Bavlna: 

• popis zájmového území, 

• p�ípravné práce, 

• rekognoskace terénu, 

• vyhotovení mapového podkladu pro projekt, 

• vyty�ovací práce, 

o vyty�ovací sí�, 

o piloty, 

o stavební objekty, 

o inženýrské sít�. 

3.1 Popis zájmového území 

Zájmová lokalita diplomové práce se nachází ve m�st� Hradec Králové. Pro své 

vhodné terénní podmínky bylo území dnešního Hradce Králové osídleno již v dobách 

prehistorických. Ve st�edov�ku ustanovil Václav II. Hradec Králové jako �ást v�na �eským 

královnám. Jednou z hlavních dominant m�sta z tohoto období je gotický chrám sv. Ducha 

z po�átku 14. století. Do poloviny 19. století sloužil Hradec Králové jako vojenská 

pevnost. Vše se ovšem zm�nilo roku 1866, kdy se za hradbami m�sta rozhodla válka mezi 

Rakouskem a Pruskem. Hradby se staly nepot�ebnými a otev�el se prostor pro rozvoj 

královéhradecké architektury a stavebnictví. Nejv�tší rozvoj m�sto zaznamenalo  

na po�átku 20. století, kdy byly vybudovány základní inženýrské sít�, nové mosty, vznikly 

nové školy, ústavy a ú�ady, komunikace a rozlehlé m�stské �tvrti, které vyprojektovali naši 

nejlepší architekti, mezi kterými byli nap�. arch. Josef Go�ár, arch. Jan Kot�ra �i Václav 

Rejchl a další. P�edevším jejich zásluhou si Hradec Králové získal pat�i�ný v�hlas a byl 

právem nazýván „salonem republiky“. Stejn� jako se ve m�st� da�ilo po architektonické 

stránce, tak ani pr�mysl nez�stával pozadu. K nejznám�jším podnik�m ve m�st� pat�í 

bezpochyby celosv�tov� známá výrobna klavír� Petrof®. Hradec Králové je rovn�ž 
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univerzitním m�stem. Sídlí zde Univerzita Hradec Králové, Léka�ská fakulta  

a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a Léka�ská fakulta Univerzity obrany. 

V dnešní dob� je Hradec Králové statutárním m�stem s tém�� sto tisíci obyvatel. 

Rozkládá se na soutoku �ek Labe a Orlice v jihozápadní �ásti Královéhradeckého kraje 

východních �ech. M�sto je složeno z 21 katastrálních území, viz Obr. 2, jejichž vým�ra  

je 105,61 km2. Podrobn�jší informace o m�st� Hradec Králové jsou uvedeny nap�. v [25]. 

Obr. 2. Katastrální území m�sta Hradec Králové [25] 

P�edm�tem diplomové práce je stavba, která se nachází v k. ú. Pražské P�edm�stí. 

Jedná se o starý sportovní areál Bavlna, který sloužil pro fotbalovou mládež místního 

fotbalového klubu FC Hradec Králové. Podmínky však byly nevyhovující  

a tak za spole�né finan�ní podpory m�sta Hradce Králové, fotbalového klubu  

FC Hradec Králové a dotace z Regionálního opera�ního programu NUTS II Severovýchod, 

byl areál Bavlna modernizován. 
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Sportovní areál Bavlna se nachází blízko centra m�sta a p�edevším z tohoto d�vodu 

je ze své severní a jižní strany ohrani�en zástavbou a z východní a západní strany 

p�ilehlými komunikacemi, viz Obr. 3. 

Obr. 3. Znázorn�ní lokality výstavby [26] 

3.2 P�ípravné práce 

Po výb�rovém �ízení, ve kterém zvít�zila firma Geodézie Východní �echy  

spol. s r. o., byly zapo�aty p�ípravné práce. 

P�ed zahájením veškerých zem�m��ických �inností v terénu je nutné provést 

kancelá�skou p�ípravu, ve které je nejd�ležit�jší zjistit aktuální stav bodových polí v dané 

lokalit�. Stav bodových polí je bezplatn� dostupný na webových stránkách �eského ú�adu 

zem�m��ického a katastrálního (www.cuzk.cz), z kterých byly informace �erpány  

i v p�ípad� této diplomové práce. Pot�ebné údaje byly vytišt�ny a následn� ov��eny  

na katastrálním ú�ad� v Hradci Králové. Zjišt�né údaje o aktuálním stavu bodového pole 

posloužily pro vybudování nové vyty�ovací (m��ické) sít�. 
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3.3 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je zjiš�ování stavu skute�ností v míst�, kde se mají konat 

geodetické práce v terénu. Jedná se o nedílnou sou�ást práce geodeta p�edcházející každé 

m��ické �innosti. Zejména se jedná o prvotní seznámení s terénem v dané lokalit�  

a o kontrolu stávajících bodových polí. 

Rekognoskací v terénu bylo zjišt�no, že se jedná a zchátralý sportovní areál 

nacházející se tém�� v centru m�sta. Vzhledem k poloze areálu nebyl žádný problém 

s dopravní dostupností. Následn� bylo provedeno dohledání stávajících bodových polí 

pomocí jejich geodetických údaj� získaných z [24], viz p�íloha 1. 2, a byl zjišt�n jejich 

skute�ný fyzický stav v terénu. 

Poda�ilo se nalézt všechny vyhledávané body podrobného polohového bodového 

pole �. 1377, 1379, 1386, které byly ve vhodné poloze vzhledem k požadovanému 

zam��ení lokality, a ze kterých byla dobrá viditelnost pro úhlové orientace na bod 

základního polohového bodového pole, kterým byl bod �. 000916250200, viz Obr. 4.

Jedná se o nejvyšší dominantu m�sta Hradce Králové – Bílou v�ž. Byly vyhledány i body 

výškového bodového pole a to nivela�ní body �. KH-032-194 a KH-032-190.
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Obr. 4. P�ehled m��ické sít�

3.4 Mapový podklad pro projekt 

P�i rekognoskaci terénu byly úsp�šn� vyhledány podle geodetických údaj� všechny 

body PPBP v dané lokalit�, viz kapitola 3.3. Z t�chto bod� byl následn� vybrán 

nejvhodn�jší pro pot�eby zam��ení území pro mapový podklad pro projekt. Body jsou 

ur�eny s p�esností danou dle [20] základní st�ední sou�adnicovou chybou 0, 06 m. 

Použitá metoda, p�ístrojové vybavení a geometrický základ pro zam��ení 

polohopisu a výškopisu spl�oval požadavek pro vyhotovení ú�elové mapy sloužící  

pro projek�ní ú�ely. Mapový podklad byl vyhotoven ve 3. t�íd� p�esnosti. Kritéria 

p�esnosti jsou uvedeny v tabulce 2 na str. 24. 



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  36 

P�ipojení do systému Bpv

Žádný z bod� PPBP nebyl uveden v geodetických údajích s nadmo�skou výškou,  

a proto bylo nutné hodnotu ov��it kontrolním nivela�ním m��ením. Do nivela�ního po�adu 

byl za�azen pouze bod PPBP �. 1377. Zbylé dva body �. 1379 a �. 1386 byly pro další 

pr�b�h m��ení uvažovány pouze jako orientace. Kontrolní m��ení bylo provedeno metodou 

technické nivelace ze st�edu. 

 Za po�átek nivela�ního po�adu byl zvolen bod �. KH-032-194, který  

je stabilizován na dom� �. p. 839 s nadmo�skou výškou 231, 027 m a koncovým bodem  

byl bod �. KH-032-190 na dom� �. p. 876 s nadmo�skou výškou 231, 002 m, viz Obr. 5. 

Nivela�ní po�ad byl m��en „tam a zp�t“, viz p�íloha 1. 3. 

Pro výškové zam��ení byl použit nivela�ní p�ístroj zna�ky Zeiss. Postavení 

nivela�ního p�ístroje a nivela�ních latí bylo v jedné p�ímce. Nivela�ní po�ad byl vedený  

co nejp�ím�jším sm�rem a jeho p�ípadné zalomení se provád�lo v míst� postavení 

nivela�ní lat� pro zám�ru vp�ed. Délka zám�r vp�ed a vzad byla krokována na p�ibližn�

stejnou hodnotu a to z d�vodu eliminace chyby ze zdánlivého horizontu, nevodorovného 

horizontu a refrakce. Byla provedena kontrola libely na t�le nivela�ní lat�, pomocí kývání 

nivela�ní lat� ve sm�ru zám�ry. Minimální �tení bylo shodné s ode�tenou hodnotou  

p�i urovnané libele. Touto kontrolou se prokázala správnost libely. Celý nivela�ní po�ad  

byl veden po asfaltovém chodníku, takže bylo zabrán�no možnému klesání nebo naopak 

vytla�ování nivela�ních podložek na nezpevn�ném terénu.  

Výška bodu �. 1377 byla získána pomocí nivelace z nivela�ního po�adu mezi 

dv�ma známými nivela�ními body KH-032-194 a KH-032-190. Pro další výpo�etní práce 

byla použita nadmo�ská výška získaná nivela�ním po�adem. 

Výšky bod� �. 5001 a �. 5002, ur�ených rajonem, byly ur�eny trigonometricky. 
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3.4.1 Zam��ení polohopisu a výškopisu 

Pro zam��ení polohopisu a výškopisu byla použita v dnešní dob� nejpoužívan�jší 

metoda tachymetrie. Metoda tachymetrie je, p�edevším díky rozvoji p�ístrojové techniky 

v podob� totálních stanic a automatické registrace nam��ených dat (šikmá délka, 

horizontální úhel, zenitový úhel, výška stanoviska a cíle), nejekonomi�t�jším �ešením 

zam��ení polohopisu a výškopisu. Poloha podrobného bodu byla ur�ena ze známého 

stanoviska pomocí polárních sou�adnic a výška podrobného bodu byla ur�ena 

trigonometricky. 

P�ed zahájením m��ení byla v terénu zkontrolována konfigurace totální stanice 

Leica TCR307. P�i kontrole bylo provedeno nastavení jednotek (úhly, délky, teplota, tlak), 

nastavení dálkom�ru (typ hranolu a hodnota jeho konstanty). Následn� byla provedena 

centrace a horizontace p�ístroje na stanovisku PPBP �. 1377 s orientacemi  

na trigonometrický bod �. 000916250200 (st�ed makovice kostela) a na body PPBP  

�. 1379 a 1386. V pr�b�hu m��ení byla vybudována další dv� stanoviska �. 5001 a �. 5002, 

ur�ená metodou rajónu a to z d�vodu snazšího zachycení terénních pom�r� na pom�rn�

velké ploše a z d�vodu lepší viditelnosti. Takto vzniklá stanoviska byla stabilizována 

Obr. 5. P�ehled bod� nivela�ního po�adu 
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d�ev�ným kolíkem se zatlu�eným h�ebem uprost�ed a byla jim p�id�lena výše zmín�ná 

�ísla 5001 a 5002.

Cílem m��ení bylo co nejlepším zp�sobem zachytit všechny viditelné nadzemní 

prvky a tím co nejlépe vystihnout zam��ovanou lokalitu, viz Obr. 6. Mezi tyto prvky pat�il 

terénní reliéf, porost, chodníky, budovy, ploty, povrchové znaky inženýrských sítí atd. 

V terénu byly sou�asn� s m��ickými pracemi tvo�eny polní ná�rty pot�ebné k následnému 

kancelá�skému zpracování ú�elové mapy, viz p�íloha 1. 6. 

Obr. 6. Zam��ovaná lokalita [27] 

Použité p�ístrojové vybavení 

Pro m��ické práce p�i zam��ení polohopisu a výškopisu byly použity rektifikované 

p�ístroje a pom�cky: 

• totální stanice Leica TCR307 (viz Obr. 7), 

• nivela�ní p�ístroj Zeiss Ni 025 (viz Obr. 8), 

• nivela�ní la� a nivela�ní podložka, 

• výty�ka s odrazným hranolem, 
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• stativ, 

• komparované pásmo. 

Totální stanice Leica TCR307 

P�esnost m��ení délek  2 mm + 2 ppm  

P�esnost m��ení úhl�  7´´ (2 mgon) 

Nivela�ní p�ístroj Zeiss Ni 025

   

St�ední kilometrová chyba  2,5 mm 

        

Kalibra�ní protokoly p�ístroj� jsou uvedeny v p�íloze 1.8. 

  

Obr. 7. Totální stanice Leica TCR307 

Obr. 8. Nivela�ní p�ístroj Zeiss Ni 025 
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Výpo�et m��ení totální stanice 

P�ímo p�i m��ení v terénu byla m��ená data p�ímo opravena o vliv fyzikální 

redukce. Automatické opravy se dosáhne manuálním zadáním hodnot teploty a tlaku  

do softwaru totální stanice. Po stažení takto upravených m��ených veli�in již není pot�eba 

vliv fyzikální redukce dále opravovat. Ke stažení nam��ených dat do po�íta�e slouží 

software dodaný pro totální stanici (Leica Survey Office), pomocí kterého se vytvo�í 

zápisník ve formátu mapa2, viz p�íloha 1. 3. 

Výpo�etní práce byly provedeny v po�etním a grafickém softwaru Kokeš. P�ed 

samotným výpo�tem bylo nutno zavést korekce pro výpo�et a provést jejich nastavení  

v po�etním programu (vliv nadmo�ské výšky na délky, vliv zobrazení na délky a vliv 

refrakce a zak�ivení na výšky). Pro výpo�et nam��ených dat byla použita funkce - polární 

metoda dávkou, viz p�íloha 1. 4.

Grafické práce pro vyhotovení mapového podkladu pro projekt 

Vyhotovení mapového podkladu po grafické stránce bylo provedeno v softwaru 

AutoCAD, který vyvinula spole�nost Autodesk. Program AutoCAD nachází uplatn�ní 

v mnoha oblastech a oborech (nap�. stavební projekce a architektura, mapování a terénní 

úpravy a strojírenské konstrukce).

Kone�ným výstupem byla ú�elová mapa v m��ítku 1:500 ve 2D obsahující 

nam��ené prvky polohopisu a výškopisu, které odpovídají požadavk�m uvedeným v [2].

Jednotlivé prvky výkresu byly rozd�leny do r�zných vrstev pro usnadn�ní navazujících 

projek�ních �inností, viz p�íloha 1. 7. Vyhotovená ú�elová mapa byla p�edána objednateli 

v analogové i digitální podob� ve formátu *.DWG, viz p�íloha 1. 7.

Výsledky zam��ení mapového podkladu

Výsledkem zam��ení mapového podkladu je ú�elová mapa v analogové i digitální 

podob�, seznam sou�adnic s popisem a technická zpráva. Všechny zmín�né náležitosti byly 

p�edány objednateli. Všechna data a údaje ze zam��ení mapového podkladu jsou 

archivovány u firmy Geodézie Východní �echy spol. s r. o. a výsledky veškerého m��ení 

jsou uvedeny v p�ílohách diplomové práce. 
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3.5 Vyty�ovací práce 

S vyty�ovacími pracemi se zapo�alo v listopadu 2010. Objednatelem vyty�ovacích 

prací byla firma STAKO spol. s r. o. 

P�ed zapo�etím výstavby byla dodána projektová dokumentace v elektronické 

podob� a s objednatelem byl domluven rozsah a obsah vyty�ovacích prací. V d�sledku 

objednávání geodetických �inností r�znými subdodavateli u jejich sp�átelených 

geodetických firem se jednalo pouze o: vyty�ení os pilot, vyty�ení stavebního objektu 

s prostorovou skladbou (charakteristických bod�), vyty�ení stavebních objekt� s plošnou 

skladbou (charakteristických bod�) a vyty�ení inženýrských sítí (splašková kanalizace, 

vsakovací galerie, vodovod).  

S ohledem p�edevším na p�esnost a rychlost práce, znalost stavby a okolních 

terénních pom�r�, by bylo vhodné spojit stavební �innost pouze s jednou geodetickou 

firmou, která by p�sobila na stavebním projektu od jejího po�átku v podob� zam��ení 

mapového podkladu pro projekt, p�es vytvo�ení primární vyty�ovací sít�, až po dokon�ení 

v podob� zam��ení skute�ného provedení. V sou�asnosti jsou ovšem pom�ry  

ve stavebnictví na jiné úrovni. 

3.5.1 Vyty�ovací sí�

Vyty�ovací sí� byla vybudována p�ed zahájením stavebních prací. M��ení bylo 

provedeno totální stanicí Leica TCR307. Z vybudované a následn� vyrovnané primární 

vyty�ovací sít� byly vyty�ovány podrobné body. K vyty�ování byla použita polární metoda 

a totální stanice Leica Viva TS11.  

P�ed vybudováním vyty�ovací sít� a stabilizací jejích primárních bod� bylo d�ležité 

pe�livé zvážení stavebních pom�r� v dané lokalit�. Pe�liv� byl prostudován projekt stavby 

a se stavbyvedoucím bylo konzultováno zamýšlené umíst�ní stavebních bun�k  

pro pracovníky, p�íjezdových cest, umíst�ní podzemních sítí a p�ípadné p�ekladišt�

stavebního materiálu. Výb�r vhodných míst pro stabilizaci bod� primární vyty�ovací sít�

byl zvážen i z hlediska pohybu t�žké techniky. Na základ� získaných poznatk� byla ur�ena 
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vhodná místa pro umíst�ní bod� vyty�ovací sít�. Zvolená místa se nacházela v místech, 

kde bylo riziko zni�ení minimální a nebyla tak narušena p�esnost a homogenita sít�. 

Obr. 9. P�ehled vyty�ovací sít�

Stabilizace a signalizace 

Stabilizaci bod� vyty�ovací sít�, viz Tab. 3, bylo pot�ebné p�izp�sobit terénu 

sou�asn� se spln�ním nárok� kladených na stabilizaci vyty�ovacích sítí pro inženýrskou 

geodézii uvedených v [5]. Pro stabilizaci bod� byl použit d�ev�ný kolík o rozm�rech  

50 x 50 x 500 mm se zatlu�eným h�ebem na vrchu o délce 80 mm a ocelové trubky 

s kotvícími úchyty. Podle [5] je brána životnost stabilizace d�ev�ným kolíkem jako 

krátkodobá a stabilizace pomocí ocelové trubky jako dlouhodobá. U všech stabilizovaných 
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bod� se provedla signalizace pomocí metrových d�ev�ných kolík� s popisem �ísla bodu 

nebo pomocí roxor� obarvených reflexní barvou. 

Tab. 3. Zp�sob stabilizace bod� vyty�ovací sít�

�íslo bodu Zp�sob stabilizace 

1377 h�eb s popisem „ m��ický bod “

4001 ocelová trubka s kotvícími úchyty 

4002 d�ev�ný kolík s h�ebem 

4003 ocelová trubka s kotvícími úchyty 

4004 d�ev�ný kolík s h�ebem 

M��ení vyty�ovací sít�

M��ení bylo provedeno dne 19. 11. 2010 za p�íznivých pov�trnostních podmínek. 

P�ed m��ením a následnou registrací dat bylo d�kladn� zkontrolováno nastavení totální 

stanice Leica Viva TS11. Mezi kontrolované nastavení pat�ila zejména nastavení teploty, 

tlaku, jednotek a konstanty hranolu. Teprve po provedení kontroly následovalo samotné 

m��ení.  

P�i m��ení vyty�ovací sít� byl p�ístroj urovnán na každém jejím bod�. Na každém 

z t�chto bod� byly do vnit�ní pam�ti registrovány geometrické prvky (délky a úhly). Délky 

byly m��eny dvakrát a m��ení úhl� bylo provedeno v obou polohách dalekohledu. 

P�ístrojové vybavení 

Pro vyty�ovací práce byly použity rektifikované p�ístroje a pom�cky: 

• totální stanice Leica TCR307 (viz Obr. 7, kapitola 3. 4. 1), 

• nivela�ní p�ístroj Zeiss Ni 025 (viz Obr. 8, kapitola 3. 4. 1),

• totální stanice Leica Viva TS11 (viz Obr. 10), 

• nivela�ní la� a nivela�ní podložka, 

• výty�ka s odrazným hranolem, 

• stativ, 

• komparované pásmo. 
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Totální stanice Leica Viva TS11 

                            P�esnost m��ení délek  1 mm + 1,5 ppm 

P�esnost m��ení úhl�  3´´ (1 mgon) 

P�esnost centrace  0, 7 mm 

Kalibra�ní protokoly p�ístroj� jsou uvedeny v p�íloze 1.8. 

Vyrovnání sít�

Po nam��ení hodnot v terénu již nebylo pot�ebné stažená data opravovat o vliv 

fyzikálních veli�in. Redukce fyzikálních veli�in byla provedena automaticky softwarem 

totální stanice p�ímo v pr�b�hu m��ení. Zápisník m��ení vyrovnání vyty�ovací sít�  

byl dopln�n o hlavi�ku obsahující informace o m��ení.

Zpracování m��ení vyty�ovací sít� bylo provedeno pomocí výpo�etního programu 

Kokeš. Pro výpo�et byly zvoleny pevné body a to bod PPBP �. 1377 a trigonometrický bod 

�. 000916250200. Další body vyty�ovací sít� byly ur�eny metodou rajónu. V další fázi 

bylo provedeno vyrovnání sít�, viz Obr. 11. Vyrovnané sou�adnice vyty�ovací sít� byly 

dále používány pro všechny následné vyty�ovací práce na stavb�. Zápisník z m��ení 

vyty�ovací sít� a protokol o výsledcích vyrovnání vyty�ovací sít� jsou uvedeny v p�ílohách 

2.1 a 2.2 diplomové práce.

Obr. 10. Totální stanice Leica Viva TS11 



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  45 

Obr. 11. �ást protokolu vyrovnání vyty�ovací sít�

P�ipojení do Bpv 

Nadmo�ské výšky bod� primární vyty�ovací sít� byly ur�eny metodou technické 

nivelace pomocí nivela�ního p�ístroje Zeiss Ni 025. Výšky bod� �. 4001 �. 4002  

byly ur�eny uzav�eným nivela�ním po�adem s po�átkem na nivela�ním bod� KH-032-194  

a koncem na nivela�ním bod� KH-032-190. Výšky bod� �. 4003 a �. 4004 byly ur�eny 

uzav�eným nivela�ním po�adem s po�átkem i koncem na nivela�ním bod� KH-032-190. 

M��ení se provedlo dvakrát p�es všechny body vyty�ovací sít�. Nadmo�ské výšky  

byly vztahovány k vrchu stabilizace bod� a byly ur�eny v síti Bpv. Nadmo�ské výšky bod�

jsou dány aritmetickým pr�m�rem z výsledk� prvního a druhého m��ení. Nivela�ní 

zápisník s výpo�ty a výslednou p�esností je v p�íloze 2.1. 

        Tab. 4. Seznam sou�adnic bod� primární vyty�ovací sít�, výšky ur�ené nivelací 

�íslo bodu Y X Z 

4001 642374,133 1042650,261 230,533 

4002 642382,571 1042750,097 230,480 

4003 642269,694 1042614,151 229,118 

4004 642293,471 1042728,549 228,982 

1377 642368,270 1042744,920 230,184 
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3.5.2 Vyty�ení pilot 

Podkladem pro vyty�ení pilot� byl projekt dodaný v digitální form� zaslaný 

zhotovitelem stavby prost�ednictvím elektronické pošty. Z projektu byly ur�eny sou�adnice 

os pilot. Vyty�ení odsazených os pilot nebylo vyžadováno. Rozm��ení odsazených os pilot 

provedla zhotovitelská firma samostatn�. 

Vyty�ovací práce zapo�aly v listopadu 2010. Vyty�ení bylo provedeno z bod�

primární vyty�ovací sít� �. 4001, �. 4003 a �. 1377 s orientacemi na další body vyty�ovací 

sít� polární metodou za použití totální stanice Leica Viva TS11, jejíž technické parametry 

jsou uvedeny výše.  

 Hodnota mezní vyty�ovací odchylky je stanovena normou �SN 73 0420 - 2 

P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací odchylky, pro vyty�ení os pilot 

a odsazených os pilot �'� � aXNVV. 

Mezi mezní vyty�ovací odchylkou �'� a sm�rodatnou odchylkou  platí vztah: 

 � �b�� ,      (3.1)

kde u = 2,5. Ze vztahu (3.8) byla ur�ena hodnota sm�rodatné odchylky,  

která je:  = 4�10-3 m. Bylo provedeno porovnání sm�rodatné odchylky se sm�rodatnou 

sou�adnicovou odchylkou ur�enou z rozboru p�esnosti.

Rozbor p�esnosti pro vyty�ení os pilot 

Sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru ,%: 

,% � ./�% � ZOZZ&Z�& � NONNXNc    (3.2) 

Pro nejvzdálen�jší vyty�ovaný bod (80,938 m) a nejbližší vyty�ovaný bod (38,851 m). 

Sm�rodatná odchylka délky 1 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný bod 

vypo�tená dle vzorce (2.9): 

1 � 2 3 �4 � 5# � 1 + (1,5���0,080938) = 1,2 � 10-3 m                     

1 � 2 3 �4 � 5# � 1 + (1,5���0,038851) = 1,1 � 10-3 m              
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Sm�rodatná odchylka centrace 6: 

6 � :6defg+ 3 68hi � :NOj7 3 XON7 � XO	� � XN!kV   (3.3)

Celková sm�rodatná odchylka délky 16 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný 

bod vypo�tená dle vzorce (2.11): 

16 � :17 3 67 � :XO	7 3 XO	7 � XOj� � XNlmV      

16 � :17 3 67 � :XOX7 3 XO	7 � XOn� � XNlmV    

Celková sm�rodatná odchylka sm�ru ,6 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný 

bod vypo�tená dle vzorce (2.10):

,6 =�,%7 3 �.89#$1$ � oNONNX7 3 pZOZZ&7�$qqr s$
tZOukt$ � 0,0014g               

,6 =�,%7 3 �.89#$1$ � oNONNX7 3 pZOZZ&7�$qqr s$
ktOt�&$ � 0,0022g              

Sm�rodatná sou�adnicová odchylka �M bodu ur�eného polárn� pro nejvzdálen�jší 

a nejbližší vyty�ovaný bod vypo�tená dle vzorce (3.4):  

�M � �NOP � Q17 3 R	,757S v F7T    (3.4) 

�M � �NOP � wNONNXj7 3 �	 � NONNXx7 � yNOzmy7# v p7ZZ{ s7| � 1,8 � XNlmV
�M � �NOP � wNONNXn7 3 �	 � NONN		7 � myOyPX7# v p7ZZ{ s7| � 1,3 � XNlmV

Rozborem p�esnosti bylo stanoveno, že sm�rodatná sou�adnicová odchylka �M, 

bodu ur�eného polárn�, spl�uje podmínku �M }  a z toho vyplývá, že totální stanice  

a navržená polární metoda m�že být pro vyty�ení použita. 
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�asový harmonogram vyty�ovacích prací byl up�esn�n zadavatelskou firmou 

STAKO spol. s r. o. Vyty�ené osy pilot byly stabilizovány pomocí d�ev�ných kolík�. 

Tímto zp�sobem stabilizované body byly kontroln� vyty�eny a nam��ené hodnoty uloženy 

do vnit�ní pam�ti p�ístroje. V terénu byla provedena kontrola nam��ením kontrolních 

om�rných mezi vyty�enými body. Nam��ené hodnoty v terénu byly porovnány 

s hodnotami z vyty�ovacího protokolu, kde jsou uvedeny hodnoty z projektu,  

viz p�íloha 3.1. 

3.5.3 Vyty�ení objektu s prostorovou skladbou 

Vyty�ovací práce zapo�aly v prosinci 2010. Vyty�ení bylo provedeno z bodu 

primární vyty�ovací sít� �. 4001 s orientacemi na další body vyty�ovací sít� polární 

metodou za použití totální stanice Leica Viva TS11, jejíž technické parametry jsou 

uvedeny výše. Vyty�ené body byly stabilizovány nást�elnými h�eby. 

Rozbor p�esnosti pro vyty�ení charakteristických bod� základové desky stavebního 

objektu s prostorovou skladbou 

Dle [8] je mezní vyty�ovací sou�adnicová odchylka ���� ± 0,03 m. Toto platí pro 

kategorii C (ostatní objekty), kde vzdálenost charakteristických bod� stavby je menší než 

20 metr�. 

Požadovaná sm�rodatná odchylka dvojího vyty�ení � vypo�tená dle vzorce (2.3): 

� � ���
� � kZ7O� � X	 � XN!kV    

        � - koeficient spolehlivosti

Požadovaná sm�rodatná odchylka jednoho vyty�ení �� vypo�tená dle vzorce (2.4): 

�� � � � �	 � X	 � �	 � XjON � XN!k         

Sm�rodatná odchylka vodorovného sm�ru ,% vypo�tená dle vzorce (2.7): 

,% � ./�& � ZOZZ&Z�& � NONNXNc      



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  49 

Pro nejvzdálen�jší vyty�ovaný bod (71,440 m) a nejbližší vyty�ovaný bod (32,210 m). 

Sm�rodatná odchylka délky 1 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný bod 

vypo�tená dle vzorce (2.9):

1 � 2 3 �4 � 5# ��1 + (1,5���0,071440) = 1,1 � 10-3 m    

1 � 2 3 �4 � 5# � 1 + (1,5���0,032210) = 1,0 � 10-3 m    

Sm�rodatná odchylka centrace 6 vypo�tená dle vzorce (3.3): 

6 � :6defg+ 3 68hi � :NOj7 3 XON7 � XO	� � XNlmV        

Celková sm�rodatná odchylka délky 16 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný 

bod vypo�tená dle vzorce (2.11): 

16 � :17 3 67 � :XOX7 3 XO	7 � XOn� � XNlmV      

16 � :17 3 67 � :XON7 3 XO	7 � XOn� � XNlmV      

Celková sm�rodatná odchylka sm�ru ,6 pro nejvzdálen�jší a nejbližší vyty�ovaný 

bod vypo�tená dle vzorce (2.10): 

,6 =�,%7 3 �.89#$1$ � oNONNX7 3 pZOZZ&7�$qqr s$
~&O��Z$ � 0,0015g    

,6 =�,%7 3 �.89#$1$ � oNONNX7 3 pZOZZ&7�$qqr s$
k7O7&Z$ � 0,0026g   

Sm�rodatná sou�adnicová odchylka �M, bodu ur�eného polárn� pro nejvzdálen�jší 

a nejbližší vyty�ovaný bod vypo�tená dle vzorce (3.4): 

�M � �NOP � wNONNXn7 3 �	 � NONNXP7 � jXOxxN7# v p7ZZ{ s7| � 2,0 � XNlmV  

�M � �NOP � wNONNXn7 3 �	 � NONN	n7 � m	O	XN7# v p7ZZ{ s7| � 1,7 � XNlmV  
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Požadovaná sm�rodatná odchylka vodorovného úhlu ,�, pro nejvzdálen�jší 

a nejbližší vyty�ovaný bod vypo�tená dle vzorc� (2.9), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8) a (3.9): 

p�í�ný sm�r 

,� � :��7 l �7 � 91�f�    (3.5) 

,� � :��7 l �7 � 91� g    (3.6) 

) � ./$./�$      (3.7) 

dmax = 71,440 m, ;� = 0,0010g 

,� � :��7 l �7 � 91�f� � NOXxzmc    

   ) � ./$./�$ � zON � XN!�  1 skupina    

dmin = 32,210 m, ;� = 0,0010g 

,� � :��7 l �7 � 91� g � NOmmXNc    

  ) � ./$./�$ � XOy � XN!�  1 skupina   

� - realiza�ní koeficient 

podélný sm�r 

)1 � .��f�$
.��$         (3.8) 

)1 � .�� g$
.��$         (3.9)

dmax = 71,440 m, 1 � 2 3 �4 � 5#        

)1 � .��f�$
.��$ � xO	 � XN!k 1 m��ení     

dmin = 32,210 m, 1 � 2 3 �4 � 5#       

)1 � .�� g$
.��$ � mOP � XN!k  1 m��ení     
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3.5.4 Vyty�ení inženýrských sítí 

V pr�b�hu výstavby sportovního areálu byly dle objednávky zhotovitelské firmy 

STAKO spol. s r. o. vyty�eny tyto inženýrské sít�: vodovod, splašková kanalizace  

a vsakovací galerie. 

Hodnoty mezních vyty�ovacích odchylek podrobných bod� inženýrských sítí jsou 

stanoveny normou �SN 73 0420 - 2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací 

odchylky. Hodnoty mezních odchylek potrubí v zastav�ném území: �'� = ± 0,050 m. 

Je patrné, že hodnoty mezních odchylek jsou 5x v�tší než u vyty�ení os pilot, viz rozbor 

p�esnosti pro vyty�ení os pilot na str. 46 a str. 47. P�i dodržení podmínek vyty�ování 

stejným p�ístrojem za použití stejné vyty�ovací metody a primární vyty�ovací sít�,  

je možné uvést, že použitá totální stanice i vyty�ovací metoda vyhovují i pro ú�ely 

vyty�ení inženýrských sítí. 

Polohové vyty�ení inženýrských sítí bylo provedeno polární metodou z primární 

vyty�ovací sít� z bod� �. 4001, �. 4002, �. 4003 a �. 4004 s orientacemi na další body 

primární vyty�ovací sít�. Stabilizace vyty�ených bod� inženýrských sítí byla provedena 

d�ev�nými kolíky s nást�ikem reflexní barvy a s popisem vlastního �ísla bodu.

Stabilizované body vyty�ení inženýrských sítí byly kontroln� vyty�eny a nam��ené 

hodnoty registrovány do vnit�ní pam�ti p�ístroje. V terénu byla provedena kontrola 

nam��ením kontrolních om�rných mezi vyty�enými body. Vzdálenosti byly zm��eny 

komparovaným pásmem nebo totální stanicí Leica Viva TS11. Nam��ené hodnoty  

byly shodné, v rámci povolených odchylek, s hodnotami z projektu. Zkontrolované body 

byly následn� p�ímo v terénu p�edány objednateli. 

3.5.5 Vyty�ení stavebních objekt� s plošnou skladbou 

P�i výstavb� sportovního areálu byly dle objednávky zhotovitelské firmy  

STAKO spol. s r. o. vyty�eny body objekt� s plošnou skladbou. Mezi vyty�ené plošné 

objekty pat�ily: fotbalové h�išt� - hlavní travnatá p�írodní plocha, fotbalové h�išt� – 

tréninková travnatá um�lá plocha a víceú�elová h�išt� s tartanovým povrchem. 
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Hodnoty mezních vyty�ovacích odchylek podrobných bod� plošných staveb jsou 

stanoveny normou �SN 73 0420 - 2 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 2: Vyty�ovací 

odchylky. Hodnoty mezních odchylek upravených prostranství s travnatým povrchem:  

�'� = ± 0,100 m. Hodnoty mezních odchylek upravených prostranství se zpevn�ným 

povrchem: �'� = ± 0,060 m. Je patrné, že hodnoty mezních odchylek jsou i v tomto 

p�ípad� v�tší než u vyty�ení os pilot, viz rozbor p�esnosti pro vyty�ení os pilot na str. 46  

a na str. 47. P�i dodržení podmínek vyty�ování stejným p�ístrojem za použití stejné 

vyty�ovací metody a primární vyty�ovací sít�, platí i pro vyty�ení stavebních objekt�

s plošnou skladbou, že použitá totální stanice i vyty�ovací metoda vyhovují pro tyto ú�ely 

vyty�ení. 

Polohové vyty�ení stavebních objekt� s plošnou skladbou bylo provedeno polární 

metodou z primární vyty�ovací sít� z bod� �. 4003 a �. 4004 s orientacemi na další body 

primární vyty�ovací sít�. Stabilizace vyty�ených bod� stavebních objekt� s plošnou 

skladbou byla provedena d�ev�nými kolíky s popisem vlastního �ísla bodu.

Stabilizované body byly kontroln� vyty�eny a nam��ené hodnoty registrovány  

do vnit�ní pam�ti p�ístroje. V terénu byla provedena kontrola nam��ením kontrolních 

om�rných mezi vyty�enými body. Vzdálenosti byly zm��eny totální stanicí  

Leica Viva TS11. Nam��ené hodnoty byly shodné, v rámci povolených odchylek, 

s hodnotami z projektu. Zkontrolované body byly v terénu p�edány objednateli. 

3.5.6 Vyty�ovací protokoly 

Vyty�ovací protokoly byly vyhotoveny jednotliv� pro vyty�ení: pilot, 

charakteristických bod� objektu s prostorovou skladbou – základové desky, splaškové 

kanalizace, vodovodu, vsakovací galerie a stavebních objekt� s plošnou skladbou. 

Ve vyty�ovacích protokolech byly obsaženy dv� �ásti: grafická a textová. Grafická 

�ást (výkres) byla tvo�ena dle [2] se zvolením vhodného m��ítka v jednotlivých p�ípadech. 

Grafická �ást obsahovala: p�edm�t vyty�ení, kóty, �ísla bod�, sou�adnicové k�ížky, 

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

�ást byla tvo�ena základními informacemi o objednateli, názvu zakázky, podkladu  

pro vyty�ení, sou�adném systému, popisu postupu vyty�ení a stabilizace bod�, seznamu 
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sou�adnic, vyhotoviteli a místo ur�ené pro ov��ení ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým 

inženýrem. M��ítko bylo voleno u jednotlivých vyty�ovacích protokol� v závislosti  

na zachování p�ehlednosti a dobré �itelnosti všech prvk� výkresu.

Pro vyhotovení vyty�ovacích protokol� byl použit grafický a po�etní software 

Kokeš. Vyty�ovací protokoly jsou uvedeny v p�ílohách 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  

a 3.6 diplomové práce. 

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  54 

4 GEODETICKÁ �ÁST DOKUMENTACE SKUTE�NÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY

Jako poslední geodetická �innost, p�i výstavb� sportovního areálu Bavlna v Hradci 

Králové, byla geodetická �ást dokumentace skute�ného provedení stavby. M��ické práce 

byly zahájeny v b�eznu 2011 a probíhaly pr�b�žn� po celou dobu výstavby až do konce 

listopadu 2011. Zpo�átku byla zam��ována podzemní vedení, která bylo nutno zam��it 

vždy p�ed záhozem. Následn� se pokra�ovalo zam��ováním skute�ného provedení 

v souladu s výstavbou a požadavky zhotovitele.

P�i kancelá�ském zpracování nam��ených hodnot byly vyhotoveny tyto výstupy: 

technická zpráva, ú�elová mapa (ve 3. t�íd� p�esnosti) a seznam sou�adnic. Všechny 

vyhotovené výstupy sloužily jako sou�ást dokumentace skute�ného provedení stavby  

ke kolauda�nímu �ízení.  

Obr. 12. Sportovní areál Bavlna v provozu 
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4.1 Zam��ení podrobných bod�

Pro zam��ení skute�ného provedení stavby byly použity body, kde n�které byly 

ur�eny metodou rajonu a další pomocí technologie GNSS. Jako orientace byl použit  

i trigonometrický bod �. 000916250200 – Bílá v�ž, viz p�íloha 4.2. 

Vyty�ení bylo uskute�n�no dne 22. 11. 2011 za použití technologie GNSS, 

metodou RTK v síti CZEPOS. K m��ení byl použit GNSS p�ijíma� Leica Viva GS08. 

Následná transformace byla provedena p�ímo b�hem m��ení programem  

Leica SmartWorx I, který byl schválený �ÚZK. Program je dodáván pro aparatury Leica 

firmou GEFOS a. s. Pro tvorbu lokálního klí�e, viz Obr. 13, byly použity  

body �. 000916240500, 000916250160, 000916250340, 000916200130. Sou�adnice t�chto 

bod� byly získány z [24] a jejich místopisy jsou uvedeny v p�íloze 1.2. Protokoly  

o výsledcích GNSS m��ení jsou uvedeny v  p�íloze 4.2.

Vyty�ené body byly stabilizovány d�ev�nými kolíky, obarvenými reflexní barvou 

pro lepší viditelnost,  se zatlu�enými kovovými h�eby.

K zam��ení polohopisu a výškopisu byla použita metoda tachymetrie, která spl�uje 

požadovanou p�esnost a je v dnešní dob� totálních stanic nejvhodn�jší pro zam��ení 

množiny bod�. V pr�b�hu m��ení byl veden polní ná�rt.

P�edm�tem m��ení byl p�dorys budovy internátu a p�dorys tribuny, p�ilehlé 

parkovišt�, terénní reliéf, zpevn�né a nezpevn�né plochy, zele�, inženýrské sít� apod. 
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Obr. 13. Transforma�ní klí�

P�ístrojové vybavení 

Pro m��ické práce p�i zam��ení skute�ného provedení stavby byly použity 

rektifikované p�ístroje a pom�cky: 

• totální stanice Leica TCR307 (viz Obr. 7, kapitola 3. 4. 1), 

• GNSS p�ijíma� Leica Viva GS08 (polní kontroler CS10, anténa GS08,  

viz Obr. 14), 

• výty�ka s odrazným hranolem, 

• stativ, 

• komparované pásmo. 

Kalibra�ní protokoly p�ístroj� jsou uvedeny v p�íloze 1.8. 

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  57 

GNSS p�ijíma� Leica Viva GS08 

     

RTK Pohyblivá p�esnost: 

Horizontální  10 mm + 1 ppm (rms)  

Vertikální  20 mm + 1 ppm (rms) 

4.1.1 Výpo�et sou�adnic 

Pro výpo�et nam��ených dat byl použit, stejn� jako v p�ípad� mapového podkladu, 

po�etní a grafický program Kokeš. Nam��ená data byla po m��ení stažena z totální stanice  

Leica TCR307 pomocí programu Leica Survey Office, který vytvo�il zápisníky ve formátu 

mapa2. Zápisníky byly dopln�ny o hlavi�ku s údaji o m��ení. Následn� se provedl výpo�et 

zápisník� pomocí funkce - polární metoda dávkou v programu Kokeš. P�ed zahájením 

výpo�tu byl nastaven typ délek a korekce (vliv nadmo�ské výšky na délky, vliv zobrazení 

na délky a vliv refrakce a zak�ivení na výšky) apod. Protokoly o výpo�tu jsou uvedeny 

v p�íloze 4.3. 

4.1.2 Grafické zpracování 

Nam��ená data skute�ného provedení stavby byla graficky zpracována  

v únoru 2012. Stejn� jako v p�ípad� grafického zpracování mapového podkladu, byl použit 

k vyhotovení výkresu geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby, grafický 

software AutoCAD. Výsledná ú�elová mapa byla vyhotovena v m��ítku 1:500 za spln�ní 

kritérií 3. t�ídy p�esnosti uvedených v Tab. 2. na str. 24. Výkres byl vyhotoven  

dle zásad uvedených v [1] a [2]. Vyhotovená ú�elová mapa je sou�ástí diplomové práce 

v analogové i digitální podob�. V digitální podob� jsou prvky rozd�leny do jednotlivých 

vrstev, jejichž výpis je uveden, stejn� jako ú�elová mapa, v p�íloze 4.5. 

Obr. 14. GNSS Leica Viva GS08 
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5 ZÁV�R

Diplomová práce zachycuje postup jednotlivých geodetických �inností p�i výstavb�

sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové a to jak z teoretického pohledu na použité 

metody, p�edpisy apod., tak i z praktického pohledu na samotnou �innost v terénu, 

p�ípadn� v kancelá�i. K �innostem v terénu pat�ila v první �ad� rekognoskace terénu, 

následn� bylo nutné získat pot�ebné podklady pro vybudování m��ické sít� pro zam��ení 

mapového podkladu pro projek�ní ú�ely, ze které byl následn� mapový podklad zam��en. 

Další �inností v terénu bylo vybudování vyty�ovací sít�, která byla v kancelá�i vyrovnána  

a následn� z ní byla provedena všechna vyty�ování. Mezi vyty�ovací práce pat�ilo 

vyty�ení os pilot, charakteristických bod� stavby s prostorovou skladbou – základové 

desky, inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, vsakovací galerie) a stavebních 

objekt� s plošnou skladbou. Záv�re�nou geodetickou �inností bylo zam��ení skute�ného 

provedení stavby, které sloužilo ke kolauda�nímu �ízení. Ostatní vyty�ovací práce byly 

objednány subdodavateli jednotlivých technologických celk� u svých sp�átelených 

geodetických firem. Tento postup není s ohledem na organizaci celé výstavby 

nejprakti�t�jší, ale je v dnešní dob� zcela b�žný, jak je uvedeno již v úvodu kapitoly 3.5.

P�i zpracování diplomové práce bylo �erpáno z v�domostí získaných p�i studiu na 

St�ední pr�myslové škole stavební v Hradci Králové, obor Geodézie a kartografie  

a p�i následném studiu na Vysoké škole bá�ské – Technické univerzit� Ostrava,  

Hornicko-geologické fakult�, obor Inženýrská geodézie a v nemalé mí�e i zkušenosti  

z praxe u firmy Geodézie Východní �echy spol. s r. o., díky které mi bylo umožn�no 

podílet se na geodetických �innostech p�i výstavb� sportovního areálu Bavlna v Hradci 

Králové a následn� provést zpracování v podob� diplomové práce. 

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  59 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[1]  �SN 01 3410 Mapy velkých m��ítek - Základní a ú�elové mapy, Praha: �NI, 1990, 

19 stran 

[2] �SN 01 3411 Mapy velkých m��ítek - Kreslení a zna�ky, Praha: �NI, 1989, 

108 stran 

[3]  �SN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vyty�ovací výkresy staveb, Praha: �NI,  

1988, 36 stran 

[4] �SN 4463 – 1 M��icí metody ve výstavb� – Vyty�ování a m��ení – �ást 1: 

Navrhování, organizace, postupy m��ení a p�ejímací podmínky, Praha: �NI, 1999, 

32 stran 

[5]  �SN 4463 – 2 M��icí metody ve výstavb� - Vyty�ování a m��ení - �ást 2: M��ické 

zna�ky, Praha: �NI, 1999, 48 stran 

[6]  �SN 73 0415 Geodetické body, Praha: �NI, 2010, 16 stran 

[7]  �SN 73 0420 - 1 P�esnost vyty�ování staveb - �ást 1: Základní požadavky,    

Praha: �NI, 2002, 12 stran 

[8] �SN 73 0420-2 P�esnost vyty�ování staveb-�ást 2: Vyty�ovací odchylky, 

Praha: �NI, 2002, 32 stran 

[9]  FIŠER, Z.; VONDRÁK, J. a kol. : Mapování, VUT FAST Brno, 2003, 146 stran, 

ISBN 80 – 7204 – 472 – 9 

[10]  FIŠER, Z.; VONDRÁK, J.: Mapování II, VUT FAST Brno, 2004, 144 stran,  

ISBN 80 – 214 – 2669 – 1 

[11]  MICHAL�ÁK, O.; VOSIKA, O.; VESELÝ, M.; NOVÁK, Z.: Inženierska 

geodézia I,Vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatury Bratislava, 1985, 408 

stran 

[12]  MICHAL�ÁK, O.; VOSIKA, O.; VESELÝ, M.; NOVÁK, Z.: Inženierska 

geodézia II, Vydavatel'stvo ALFA, Bratislava, 1990, 368 stran 

[13]  NOVÁK, Z.; PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, �VUT Praha, 2001,  

181 stran, ISBN 80 – 01 – 02407 – 5 



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  60 

[14] RAPANT, P.: Úvod do družicových polohových systém�, Computer press Praha, 

1998, Edice Škola – p�íloha k GEOinfo, 2 sv. (12, 16 stran), ISSN 1211-1082

[15]  RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 20, �VUT Praha, 2002, 133 stran,  

ISBN 80 – 01 – 02635 – 3 

[16]  Sborník v�deckých prací Vysoké školy bá�ské – Technické univerzity Ostrava,  
�íslo 2, 2012, ro�ník XII, �ada stavební, 435 stran, dostupné na www: 
<http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-
vedeckych-praci> 

[17]  SCHENK, J.: Geodézie, VŠB – TUO HGF Ostrava, 2005, 138 stran,  

ISBN 80 – 248 – 0782 – 3 

[18]  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J.: Inženýrská geodézie I, GE16 modul 

02 – geodézie ve stavebnictví, VUT FAST Brno, 2006, 110 stran 

[19] ŠVÁBENSKÝ, Otakar. Aplikace astronomických a družicových metod v inženýrské 

geodézii: Applications of astronomical and satellite methods in engineering 

geodesy : teze p�ednášky k profesorskému jmenovacímu �ízení v oboru Geodézie  

a kartografie. Brno: VUTIUM, 2005, 21 stran, ISBN 80-214-3011-7 

[20]  Vyhláška �. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon �. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákon 

�. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí �eské republiky (katastrální zákon), 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (katastrální vyhláška), ve zn�ní vyhlášky  

�. 164/2009 Sb. 

[21]  Vyhláška �. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon �. 200/1994 Sb., o zem�m��ictví 

a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

[22] Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

[23] Digitální mapa ve�ejné správy, [cit. 2013-04-03], dostupné na www:  

< http://www.mvcr.cz > 

[24] Geodetické údaje, [cit. 2013-04-02], dostupné na www: < http://www.cuzk.cz > 

[25] Hradec Králové, [cit. 2013-04-03], dostupné na www: <http://www.wikipedie.cz > 

[26] Zájmová lokalita, [cit. 2013-04-02], dostupné na www: <http://www.mapy.cz > 



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  61 

[27] Zam��ovaná lokalita, [cit. 2013-04-04], dostupné na www:  

<http://www.mesto-hradeckralove.cz>  

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  62 

SEZNAM OBRÁZK	

9�"������$����
������"�����:�%;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

9�"�����$�����"�����,����������<"�	���$"����)�:�%;����������������������������������������������������������������������������������������!��

9�"��!��3���"�������
���������������:�4;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

9�"��#��(�����	������
)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!%�

9�"��%��(�����	���	7�������������'���	/����������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

9�"��4��3������������
������:��;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!5�

9�"�����=���������������>�����=&+!?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

9�"��5��2���������'����"�-�3�����2��?�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

9�"�����(�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��

9�"���?��=���������������>����������=0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������##�

9�"������@����'"���
��/���"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%�

9�"������0'�"�������"����A��������'"���/���������������������������������������������������������������������������������������������������������%#�

9�"���!��="���8�"������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%4�

9�"���#��1200�>����������10?5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  63 

SEZNAM TABULEK

=�������(�"����"��A������������'���	/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

=�������$"��)"���'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

=����!��3'7�����������������	7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!�

=����#��0�������/��	������	7�'"���"������������������B���*
��/"���)��������������������������������������������������������#%�

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  64 

SEZNAM P�ÍLOH

1 MAPOVÝ PODKLAD  

P�íloha 1.1  Technická zpráva 

P�íloha 1.2  Místopisy 

P�íloha 1.3  Zápisníky m��ení 

P�íloha 1.4  Protokoly o výpo�tu 

P�íloha 1.5  Seznam sou�adnic 

P�íloha 1.6  Polní ná�rty 

P�íloha 1.7   Ú�elová mapa 

P�íloha 1.8  Kalibra�ní protokoly p�ístroj�

2 VYTY�OVACÍ SÍ


P�íloha 2.1  Zápisník m��ení 

P�íloha 2.2  Protokol o vyrovnání sít�

P�íloha 2.3  Seznam sou�adnic 

3  VYTY�OVÁNÍ 

P�íloha 3.1   Vyty�ení os pilot 

P�íloha 3.2   Vyty�ení stavebních objekt� s prostorovou skladbou 

P�íloha 3.3   Vyty�ení vodovodu 

P�íloha 3.4   Vyty�ení splaškové kanalizace 

P�íloha 3.5  Vyty�ení vsakovací galerie 

P�íloha 3.6   Vyty�ení stavebních objekt� s plošnou skladbou 

  



Bc. Ladislav Lu�an: Geodetické práce p�i výstavb� sportovního areálu v Hradci Králové 

2013  65 

4 GEODETICKÁ �ÁST DOKUMENTACE SKUTE�NÉHO PROVEDENÍ 

STAVBY 

P�íloha 4.1   Technická zpráva  

P�íloha 4.2   Zápisníky m��ení 

P�íloha 4.3   Protokoly o výpo�tu 

P�íloha 4.4  Seznam sou�adnic 

P�íloha 4.5   Ú�elová mapa 

5   CD-ROM  (elektronická verze textu diplomové práce ve formátu  

.pdf v�etn� p�íloh 1 až 4)


