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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá zem�m��ickými �innostmi p�i provád�ní stavby 

a dokumentace a provozu stavby mostního objektu D 216 na úseku B�lotín – 

Hladké Životice dálnice D47, tj. vyty�ovací a kontrolní m��ení jednotlivých 

stavebních konstrukcí mostu, geodetického sledování sedání spodní stavby mostu 

a vyhotovení geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby mostu. 

Klí�ová slova: vyty�ení, kontrolní m��ení, spodní stavba, etapové m��ení, 

skute�né provedení stavby, most 

ABSTRACT 

This thesis deals with the surveyors activities during construction works and 

documentation of construction and operation of the bridge D 216 at the work 

section B�lotín - Hladké Životice on the D47 highway, i.e. staking and control 

measurements structural elements of the bridge, geodetic monitoring of settlement 

of the bridge substructure and processing geodetic section documentation of 

actual implementation of the bridge. 

Keywords: staking, measurement control, lower structure, stage measurement, 

documentation of actual implementation of the object, bridge
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SEZNAM SKRATEK A UVEDENÝCH POJM�

Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnání 

�SN  �eská technická norma 

�SNS  �eská státní nivela�ní sí�

�STS  �eská státní trigonometrická sí�

�UZK  �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 

DSPS  Dokumentace skute�ného provedení stavby 

HVB  Hlavní výškový bod 

LM  Levý most 

MÚK  Mimoúrov�ová k�ižovatka 

PM  Pravý most 

PN  P�esná nivelace 

�SD  �editelství silnic a dálnic 

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

SO  Stavební objekt 

TDS  Technický dozor stavebníka 

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

VÚTKG Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
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1 ÚVOD 

V diplomové práci jsem se zabýval geodetickými �innostmi p�i provád�ní 

stavby a pro dokumentaci a provozu stavby mostního objektu D 216 na úseku 

4705 dálnice D47, vedoucí z Lipníku nad Be�vou až po státní hranice �R s 

Polskem u Bohumína. Geodetické práce na tomto objektu byly provád�ny firmou 

Geocentrum Olomouc, která provád�la v�tšinu geodetických prací na úsecích 

4704 Lipník nad Be�vou – B�lotín a 4705 B�lotín – Hladké Životice dálnice D47. 

Po dokon�ení se dálnice D47 stala sou�ástí dálnice D1. 

Podle vyhlášky 31/1995 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, se výsledky 

zem�m��ických �inností ve výstavb� vztahují na zem�m��ické �innosti p�i p�íprav�

staveb, projektování staveb, provád�ní staveb a �innosti pro dokumentaci a 

provoz staveb. P�íprava stavby, stejn� jako projektová �ást, není p�edm�tem 

stavebního objektu mostu D 216, ten je zajišt�n generálním projektantem v rámci 

celé stavby 4705. 

Zem�m��ickými �innostmi p�i provád�ní stavby mostního objektu D 216, 

kterými jsem se zabýval, byly vyty�ení prostorové polohy stavebního objektu, 

podrobné vyty�ování, kontrolní m��ení, geodetické sledování objektu a zam��ení 

skute�ného provedení stavby. 

Zem�m��ickými �innostmi p�i dokumentaci a p�i provozu stavby mostního 

objektu D 216, kterými jsem se zabýval, byly zhotovení geodetické �ásti 

dokumentace zam��ení skute�ného provedení stavby, geodetické sledování a 

jeho vyhodnocení.  
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2 MOSTNÍ OBJEKT D 216 

2.1 Základní údaje 

Mostní objekt D 216 (v projektové dokumentaci [5] ozna�en jako SO 5216) 

�eší k�ížení dálnice D47 (SO 5102) s p�eložkou silnice I/57 (SO 5116), budovanou 

v rámci akce „Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“. Jedná se o mimoúrov�ovou 

k�ižovatku (MÚK Hladké Životice), která slouží jako dálni�ní p�ivad�� od Fulneku a 

do Nového Ji�ína. 

Mostní objekt D 216 leží v km 123,858 dálnice D47, respektive v km 329,40 

dálnice D1 a jedná se o poslední mostní objekt stavby 4705. Na obr. 1 je 

znázorn�na poloha mostního objektu nacházející se v katastrálním území Hladké 

Životice kraj Moravskoslezský. 

Obr. 1. Poloha mostu D 216 na úseku B�lotín - Hladké Životice. 

Mostní objekt D 216 byl dle [5] navržen v zat�žovací t�íd� „A“ podle �SN 73 

6203, skládající se ze dvou samostatných most� spojité monolitické konstrukce 

z p�edpjatého betonu o 3 polích deskového pr��ezu. 
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Základní údaje o mostním objektu D 216: 

Délka mostu 57,50 m. 

Délka nosné konstrukce 52,50 m. 

Ší�ka mostu 31,95 m. 

Ší�ka mezi obrubami 13,50 m (levý i pravý most). 

Rozp�tí jednotlivých polí 14,50 + 21,50 + 14,50 m. 

Maximální výška mostu 6,84 m (nad terénem). 

Plocha mostu 1 687 m2. 

Normální zatíženost 32 t. 

Výhradní zatíženost 80 t. 

Výjime�ná zatíženost 196 t. 

 Veškeré údaje o mostním objektu D 216 dle �SN 73 6200 jsou uvedeny 

v technické zpráv� všeobecné �ásti dokumentace stavby, viz [5]. 

Stavební práce na mostním objektu D 216 zapo�aly v roce 2007 a na konci 

roku 2010 byl most spolu s celým úsekem stavby 4705 uveden pln� do provozu. 

Sedání spodní stavby mostu je i nadále geodeticky sledováno (zatím poslední 

m��ení prob�hlo 15. 10. 2012). 

2.2 P�evád�ná komunikace 

P�evád�nou komunikací je dálnice D47 Lipník nad Be�vou – hranice 

�R/Polsko v ší�kovém uspo�ádání D 27,5/120 skládající se ze dvou jízdních pás�

s p�ipojovacím a odbo�ovacím pruhem po obou stranách pro p�ipojení na p�eložku 

silnice I/57. Trasa dálnice na most� je umíst�ná v p�echodnicovém oblouku, který 

p�ejde do sm�rového levoto�ivého oblouku R = 5 000 m. Výškov� je niveleta 

dálnice na most� ve vrcholovém zakružovacím oblouku R = 484 000 m, pr�m�rn�

se sklonem -0,42%. P�í�ný sklon vozovky na most� je st�echovitý 2,5%. Sklon 

�íms je 4,0% sm�rem do vozovky. Mostní svršek mostu D 216 na stavb� 4705 je 

na obr. 2. 
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Obr. 2. Mostní svršek mostu D 216. 

2.3 P�ekážky 

Most p�evádí dálnici D47 p�es p�eložku silnice I/57 (viz obr. 3). V míst�

mostního objektu D 216 leží silnice I/57 v p�echodnicovém oblouku, který p�echází 

v pravoto�ivý oblouk R = 1 100 m. Výškov� je silnice v p�ímém klesání -0,91%. 

Ší�kov� je silnice navržená v kategorii S 11,5/80 a skládá se z jednoho jízdního 

pásu a odbo�ovacím pruhem. P�í�ný sklon silnice v míst� mostu je jednostranný 

2,50%. Podjezdná výška pod mostem je minimáln� 4,99 m. 

Silnice I/57 je vymezena v trase státní hranice �R/Polsko - Bartultovice - 

Krnov - Opava - Fulnek - Nový Ji�ín - Valašské Mezi�í�í - Vsetín - Brumov-Bylnice 

- státní hranice �R/ Slovensko. 
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Obr. 3. P�eložka silnice I/57 pod mostem D 216. 

2.4 Související objekty stavby 

S výstavbou mostu D 216 souvisí následující stavební objekty: 

SO 5102 Dálnice km 116,000 – 124,250. 

SO 5116 P�eložka silnice I/57. 

SO 5325 Dálni�ní kanalizace v km dálnice 123,380 – 123,820. 

SO 5326 Dálni�ní kanalizace v km dálnice 123,900 – 124,250. 

SO 5380.2 Záchytný hloubkový drén v km dálnice 123,850 – 124,250. 

SO 5490 Dálni�ní systém SOS (objekty 5491 – 5497). 

SO 5777 Protihluková st�na v km 122,530 – 123,960 vpravo. 

2.5 Územní podmínky 

Mostní objekt D 216 se dle [5] nachází v extravilánu obce Hladké Životice. 

Niveleta je vedena cca 5,0 – 6,5 m nad stávajícím terénem, niveleta silnice I/57 je 
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vedena cca 1,5 m pod terénem.

území se mírn� svažuje k

stávající inženýrské sít�

Území p�ed výstavbou a b

vyobrazeno na dvojici leteckých snímk

Obr. 4

� �ka: Geodetické práce p�i výstavb� mostního objektu D

�

vedena cca 1,5 m pod terénem. Povrch území je v okolí mostu plochý, rovinatý a

 svažuje k jihozápadu. V prostoru stavby mostu se nenachází 

stávající inženýrské sít�. 

ed výstavbou a b�hem výstavby MÚK Hladké Životice je 

jici leteckých snímk� na obr. 4. 

4. Území p�ed stavbou a b�hem stavby MÚK Hladké 

 mostního objektu D 216 

��

v okolí mostu plochý, rovinatý a

prostoru stavby mostu se nenachází 

stavby MÚK Hladké Životice je 

MÚK Hladké Životice. 
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2.6 Geologické podmínky 

Pro mostní objekt D 216 byl zpracován podrobný geotechnický pr�zkum 

v �ervnu 2003 firmou GeoTec - GS a.s., zahrnující celkem 8 vrtných d�l (jádrové 

inženýrko-geologické vrty J 439, J 440, J 443, jádrový inženýrko-geologický 

pozorovací vrt PJ 88 a statické penetra�ní zkoušky SP 438, SP 441, SP 442 a SP 

473).  

Poloha vrt� v��i mostnímu objektu D 216 je vyzna�ena na obr. 5. Typy 

zemin a jejich pr�m�rné hloubky zastižené v rámci všech pr�zkumných d�l jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Obr. 5. Poloha vrt� vzhledem k mostnímu objektu D 216. 
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Hladina podzemní vody má úrove� cca 7,5 m pod povrchem a nebylo tedy 

pot�eba od�erpávat vodu p�i provád�ní výkopových jam pro základy. Podle 

provedení chemických analýz je prost�edí s podzemní vodou neagresivní na 

betonové konstrukce. P�i vrtání pilot bylo dle [5] nutno zamezit pr�nik�m podzemní 

vody do terciérních zemin, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Tabulka 1. Typy zemin a jejich pr�m�rná hloubka zastižených geotechnickým pr�zkumem. 

Typy zeminy: Pr�m�rná hloubka: 

Ornice tuhá 0 – 0,5 m 

Jíl se st�ední plasticitou tuhé konzistence 0,5 – 5,2 m 

Št�rk hlinitý až jílovitý 5,2 – 6,0 m 

Vrstvy písku jílovitých a hlinitých a vrstvy pís�itých jíl� 6,0 m – 10,3 m 

Jíly s vysokou plasticitou tuhé konzistence - neogen 10,3 m – 12,1 m 

Jíly s vysokou plasticitou pevné konzistence - neogen 12,1 m – 22,0 m 

Jíly s vysokou plasticitou tvrdé konzistence - neogen > 22,0 m 
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3 POPIS GEODETICKÝCH PRACÍ 

3.1 Koordinace prací 

Geodetické práce na konkrétním stavebním objektu probíhaly na základ�

objednávky stavbyvedoucího. Pro celou stavbu 4705 dálnice D47 byl z�ízen tzv. 

dispe�ink v kancelá�i zhotovitele stavby 4705, kde se zapisovaly požadavky na 

jednotlivé práce na všech stavebních objektech týden dop�edu a to na konkrétní 

den i hodinu. Šlo o koordinaci všech stavebních prací, aby v p�ípad� geodetické 

�innosti nebyly na téže stavb� vykonávány i jiné stavební práce, které by mohly 

kvalitu geodetické �innosti snížit nebo ji úpln� znemožnit. 

Postup výstavby mostu D 216: 

- vrtání pilot, 

- zhotovení pilot, 

- zhotovení a odt�žení konsolida�ního násypu, 

- výkop pro spodní stavbu, 

- bedn�ní a betonáž spodní stavby (op�ry do úrovn� dilata�ních spár), 

- usazení ložisek, 

- zásyp základových blok� spodní stavby, 

- výstavba podp�rné skruže, 

- betonáž nosné konstrukce, 

- p�edepnutí nosné konstrukce, 

- demontáž skruže (až po p�edepnutí všech kabel� v pr��ezu), 

- betonáž záv�rných zídek a mostních k�ídel, 

- zhotovení p�echodových oblastí, 

- osazení dilata�ních záv�r�, 

- betonáž �íms, 

- zhotovení vozovky na most�, 

- osazení svodidel, instalace protihlukové st�ny, 

- opevn�ní pod mostem, z�ízení schod� a další dokon�ovací práce. 
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Každá etapa vyty�ovacích prací byla p�edána stavbyvedoucímu, zapsaná 

ve stavebním deníku, ov��ena ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem 

(ÚOZI) a vyhotovené protokoly byly p�edány odpov�dné osob� zhotovitele a 

osob� vykonávající �innost technického dozoru stavebníka (TDS). Podstatou 

kontrolního zam��ení je ov��ení spln�ní zadaných tolerancí pro jednotlivé 

konstruk�ní �ásti mostního objektu. Výsledky kontrolních m��ení byly porovnávány 

s projektovanými a rozdíl byl odeslán odpov�dné osob� zhotovitele a TDS, kte�í 

v p�ípad� p�ekro�ení rozhodovali o p�ípadných úpravách stávajících nebo 

navazujících konstrukcí. 

3.2 Geometrický základ 

Geometrickým základem pro stavbu 4705 B�lotín – Hladké Životice dálnice 

D47 je dálni�ní vyty�ovací sí�, která byla vybudována a zam��ena již p�ed 

za�átkem samotné stavby. Vyty�ovací sí� obsahuje celkem 413 bod� rozložených 

tak, aby na každé stran� stavby dálnice byla maximální vzdálenost mezi body 200 

metr�. Pravidelné kontroly sít� se týkaly pouze výškových zna�ek bod�, které 

provád�la firma Geocentrum Olomouc každé t�i roky metodou p�esné nivelace. 

Dálni�ní vyty�ovací sí� byla p�ipojena na sou�adnicový systém Jednotné 

trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK) pomocí bod� �STS, a výškový systém 

Balt po vyrovnání (Bpv) pomocí bod� �SNS. Polohová i výšková p�esnost sít�

byla ± 1 mm. 

V okolí mostu se nachází �ty�i body vyty�ovací sít� stavby 4705, které tvo�í 

lokální vyty�ovací sí� (LVS) pro mostní objekt D 216. Jedná se o hlavní výškové 

body (HVB) �. 4393, 4395, 4432 a 4434, které jsou stabilizovány geologickým 

vrtem s nucenou centrací (viz obr. 6) a opat�eny t�emi ochrannými ty�emi. Poloha 

bod� v��i mostnímu objektu D 216 je vyzna�ena na obr. 7. Všechny podrobné 

body budou vyty�eny z t�chto bod� LVS. Pro p�ipojení výškových m��ení slouží 

nivela�ní zna�ky osazené na pilotách bod� s nucenou centrací. 

K rozlišení výškové zna�ky p�ed polohovou u bod� nucené centrace bylo 

použito p�i�azení �íslice 1 p�ed samotné �íslo bodu (14393, 14395, 14432 a 
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14434). P�i m��ení orientací elektronickým tachymetrem, kde bylo nutno p�ipojit 

m��ení polohov� i výškov�, bylo pot�eba na každý bod dálni�ní vyty�ovací sít� cílit 

dvakrát, zvláš� na polohovou a zvláš� na výškovou zna�ku. P�ed výpo�tem 

stanoviska elektronickým tachymetrem bylo pot�eba k orientaci na polohovou 

zna�ku p�i�adit v menu p�ístroje funkci užití 2D, u orientace na výškovou zna�ku 

p�i�adit funkci užití 1D s upraveným p�timístným �íslem bodu. 

Obr. 6. Hlavní výškový bod (HVB) s nucenou centrací. 

Pokud byl zni�en bod, nezbytný pro geodetickou �innost v dané �ásti 

stavby, bylo rozhodnuto o vybudování nového bodu, se stejnou �i lepší stabilizací 
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(hlubší vrt, ochranná skruž…) nebo signalizací (v�tší po�et ochranných ty�í), který 

je opat�en novým �íslem bodu dálni�ní vyty�ovací sít�. Žádný bod použitý pro 

geodetické práce na mostním objektu D 216 nebyl zni�en. 

Obr. 7. Poloha bod� vyty�ovací sít� v��i mostnímu objektu D 216. 

3.3 P�esnost vyty�ení mostu 

Vyty�ení prostorové polohy mostního objektu D 216 slouží k umíst�ní 

stavby v prostoru, vzhledem k okolí. Požadavky na p�esnost vyty�ení prostorové 

polohy objektu, které slouží k volb� vhodné metody, postupu a p�ístroje, jsou 

definovány zadáním mezních odchylek geometrických parametr�. 

Geometrický parametr (x) – znamená ve stavebnictví úhel nebo délku, týká 

se to i a jejich modifikací (vodorovnost, svislost, výška apod.). Geometrický 

parametr se vztahuje k objektu nebo výrobku, kterými jsou nap�. rozm�r, tvar �i 

svislost objektu nebo stavebního dílce. 

Základní hodnota geometrického parametru (xnom) – hodnota zadaná 

projektantem. 
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Mezní hodnoty geometrického parametru (xmin, xmax) – hodnoty, mezi nimiž 

s ur�enou pravd�podobností musí ležet jeho skute�né hodnoty. 

Mezní odchylky (xsup, xinf) – algebraické rozdíly mezi mezními hodnotami a 

základní hodnotou geometrického parametru (horní, dolní mez). 

Tolerance (�x) – absolutní hodnota rozdílu mezních hodnot geometrického 

parametru. 

minmax xxx −=∆  (1) 

Mezní odchylky vyty�ení vztažných p�ímek p�dorysné osnovy nebo os, 

které jsou uvedeny ve všeobecné �ásti dokumentace k mostnímu objektu D 216 

[5], jsou stanoveny dle �SN 73 0420 – 1: 

a) p�esnost vyty�ení vzájemné vzdálenosti d ve dvou sm�rech: 

výkop základ� ± 50 mm, 

bedn�ní ± 8 mm, 

b) p�esnost vyty�ení rovnob�žnosti ± 15 mgon, 

c) p�esnost vyty�ení sev�eného úhlu ± 30 mgon, 

d) p�esnost vyty�ení p�ímosti: 

výkop základ� ± 25 mm, 

bedn�ní ± 8 mm, 

e) p�esnost vyty�ení výškové úrovn� základ� ± 5 mm, 

f) p�esnost vyty�ení vodorovné roviny: 

výkop základ� ± 25 mm, 

betonáž základ� ± 5 mm, 

betonáž konstrukcí ± 3 mm, 

g) p�esnost vyty�ení konstruk�ních výšek h p�i vyty�ování ± 4 mm, 

h) p�esnost vyty�ení svislice ± 4 mm. 

3.4 P�esnost provád�ní mostu 

Po vyty�ení prostorové polohy objektu následuje podrobné vyty�ování, p�i 

kterém se vyty�ují rozm�ry a tvar jednotlivých �ástí konstrukce mostního objektu D 

216. Celá konstrukce byla provád�ná dle platných �i doporu�ených �SN: 
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�SN 73 0212 – 1 Geometrická p�esnost ve výstavb� – Základní ustanovení. 

�SN 73 0420 – 1 P�esnost vyty�ování staveb – Základní požadavky. 

�SN 73 0420 – 2 P�esnost vyty�ování staveb – Vyty�ovací odchylky. 

�SN 73 0405 M��ení posun� stavebních objekt�. 

 P�í provád�ní mostu bylo dle [5] nutné dodržet následující požadované 

mezní odchylky geometrických parametr� jednotlivých konstrukcí: 

Piloty � 900 mm - polohov�     ± 100 mm, 

- výškov�     ± 20 mm, 

- svislost vrtu     ± 2% délky. 

Piloty � 1200 mm - polohov�     ± 120 mm, 

- výškov�     ± 20 mm, 

- svislost vrtu     ± 2% délky. 

Základy  - polohov�     ± 30 mm, 

   - výškov�     ± 15 mm. 

Op�ry   - polohov�     ± 20 mm, 

   - výškov� (úl. práh, záv�rná zídka) ± 15 mm, 

- výškov� (podložiskové bloky)  ± 5 mm. 

Pilí�e   - polohov�     ± 20 mm, 

   - výškov� (úl. práh, záv�rná zídka) ± 15 mm, 

- výškov� (podložiskové bloky)  ± 5 mm. 

Ložiska  - polohov�     ± 10 mm, 

   - výškov�     ± 5 mm. 

Nosná konstrukce - polohov�     ± 10 mm, 

   - výškov�     ± 10 mm. 

3.5 Geodetické sledování spodní stavby mostu 

 Výškopisná m��ení pro sledování sedání mostního objektu D 216 byly 

provád�ny na nivela�ních zna�kách typu GNP6, které byly vlepeny do vyvrtaných 

otvor� op�r a podp�r ve výšce cca 0,5 m nad upraveným terénem. Na krajních 

op�rách jsou nivela�ní zna�ky umíst�ny po 2 ks a po 1 ks zna�ky pro každou 
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vnit�ní podp�ru. Celkem tedy bylo do spodní stavby mostního objektu D 216 

umíst�no (2x2 + 8x1) 12 nivela�ních zna�ek.  

Na obr. 8 je detail umíst�né nivela�ní zna�ky 404 na op��e OP4 spodní 

stavby, schéma rozmíst�ní nivela�ních zna�ek ve spodní stavb� mostu D 216 je 

znázorn�no na obr. 9. 

Obr. 8. Detail umíst�né nivela�ní zna�ky 404 na op��e OP4 spodní stavby. 
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Obr. 9. Schéma umíst�ní nivela�ních zna�ek ve spodní stavb� mostu D 216.

M��ení sedání spodní stavby se provád�ly v t�chto �asových uzlech: 

1. Po vybetonování spodní stavby – nulté m��ení. 

2. V �asových intervalech 2 m�síce. 

3. P�ed betonáží nosné konstrukce. 

4. Po p�edepnutí a odskružení nosné konstrukce. 

5. Po usazení a odjišt�ní dilata�ních záv�r�. 

6. Po zhotovení vozovky a �íms. 

7. Dále po dvou m�sících do uvedení mostu do provozu. 

8. Na základ� objednávek správce mostního objektu. 

Vyhodnocovaná byla �asová k�ivka sedání mostu a relativní poklesy 

jednotlivých op�r a podp�r. Požadovaná p�esnost zadána projektantem stavby 

byla ± 1 mm. Pro sledování chování mostu byly použity body HVB �. 4393, 4395, 

4432 a 4434. Absolutní výška hlavních výškových bod� (HVB) stavby 4705 byla 

ov��ována kontrolním m��ením metodou p�esné nivelace v rámci celé stavby 

4705.
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4 GEODETICKÉ PRÁCE P�I STAVB� MOSTU D 216 

4.1 Použité metody m��ení a vyty�ování 

Z d�vodu automatizace v rámci všech vyty�ovacích a kontrolních prací na 

stavb� 4705 byla použita taková metoda m��ení a zvolen takový typ p�ístroje, 

který vyhovuje nejp�ísn�jším mezním odchylkám zadaných projektantem stavby 

p�i vyty�ování a kontrole, tj. polohov� ± 10 mm a výškov� ± 5 mm (nap�. 

požadavky na p�esnost usazení ložisek). 

Zadané mezní odchylky charakterizují algebraický rozdíl horní a spodní 

mezní hodnoty od hodnoty nominální, zadanou projektantem. Absolutní hodnota 

rozdílu mezních hodnot se nazývá tolerance (	x), která se využívá k výpo�tu 

mezní odchylky kontroly m��ení (xmet). 

xxmet ∆≤ 2,0δ  (2) 

 Tolerance (	x) vypo�tena jako absolutní rozdíl zadaných mezních odchylek 

je 20 mm polohov� a 10 mm výškov�, hodnota mezních odchylek kontroly m��ení 

(xmet) vypo�ítané podle vztahu (2) je tedy ± 2 mm polohov� a ± 1 mm výškov�. 

Zvolená metoda p�echodného stanoviska využívá dostate�n� hustou 

geodetickou sí� stavby 4705 a poskytuje zna�nou volnost p�i práci na rušném 

staveništi, umož�uje operativní volbu stanoviska m��ení bez nutnosti jeho 

stabilizace a nadbyte�ná m��ení orientací umož�ují jednoduchou kontrolu 

stanoviska i samotných bod� vyty�ovací sít�. Metoda si žádá použití moderní 

p�ístrojové a výpo�etní techniky, schopnou výpo�tu p�echodného stanoviska p�ímo 

v terénu a následný výpo�et polárních sou�adnic vyty�ovaných bod�. Výpo�et 

polohových st�edních chyb p�echodného stanoviska je aplikací analýzy p�esnosti 

vyty�ením polohy bodu metodou protínání zp�t. Cílem analýzy je dokázat, že p�i 

použití zvolené m��ické metody a ur�ených p�ístroj� nebudou p�ekro�eny mezní 

vyty�ovací odchylky vypo�tené podle (2). 

Výška p�echodného stanoviska se ur�uje jako vážený pr�m�r tachymetricky 

vypo�ítaných výšek z m��ených orientací na HVB dálni�ní vyty�ovací sít�. 
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Rozbor p�esnosti vyty�ení polohy bodu metodou protínání zp�t 

St�ední chyby ve sm�rech sou�adnicových os mx a my p�i uvažování chyb 

m��ených veli�in (výchozí body jsou považovány za bezchybné) se podle [1] 

vypo�ítají ze vztah�: 
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kde: 

sA, sB, sC jsou vzdálenosti stanoviska a orientací A, B, C, 

�1, �2, �3 jsou vypo�ítané sm�rníky na orientace, 


1  je m��ený vodorovný úhel (�2 – �1), 


2  je m��ený vodorovný úhel (�3 – �2), 

m
  je st�ední odchylka m��ených vodorovných úhl� zadaná výrobcem, 

  (pro tachymetr TCRP 1203+ m
 = 3“). 

St�ední sou�adnicová chyba mx,y se vypo�ítá ze vztahu: 

( )222

,
2

1
yxyx mmm +⋅= . (5) 

St�ední polohová chyba mp se vypo�ítá ze vztahu: 

222

yxp mmm +=  . (6) 

St�ední chyby ve sm�rech sou�adnicových os mx a my p�i uvažování chyby 

v poloze výchozích bod� (m��ené veli�iny jsou považovány za bezchybné) se 

podle [1] vypo�ítají ze vztah�: 

( ) ( ) ( )
( )

2

)(,2

1212

222

2

sin)sin(sin

coscoscoscoscoscos
Ayx

CBA

ABBAACCABCCB

x m
sss

ssssss
m

ωωωω

αααααα

++−

−+−+−
=  , (7) 

( ) ( ) ( )
( )

2

)(,2

1212

222

2

sin)sin(sin

sinsinsinsinsinsin
Ayx

CBA

ABBAACCABCCB

y m
sss

ssssss
m

ωωωω

αααααα

++−

−+−+−
=  , (8) 



Bc. David Ju�í�ka: Geodetické práce p�i výstavb� mostního objektu D 216 

����� � ���

�

kde mx,y(A) je polohová p�esnost dálni�ní vyty�ovací sít�, tj. ± 1 mm. 

P�íklad výpo�tu polohových odchylek p�echodného stanoviska je použitý 

z kontrolního zam��ení ložisek na op�rách OP1L a OP4L. 

Prechodne stanovisko 

001000057001  495461.789 1115606.654  266.695         <- Stanovisko 

004705004393  495481.591 1115565.118  261.958         <- 1. Orientace 
  Merena vzdal.:    46.014        Vodor. uhel : 171.6755 
  Vypoc. vzdal.:    46.015        Zenit.vzdal.: 105.0867 
  Rozdil vzdal.:     0.001 
  Povol.odchyl.:     0.400        Orien. pos. :   399.9984 
  ----- 

004705004395  495451.307 1115533.029  262.931         <- 2. Orientace 
  Merena vzdal.:    74.373        Vodor. uhel : 209.0029 
  Vypoc. vzdal.:    74.367        Zenit.vzdal.: 102.3187 
  Rozdil vzdal.:     0.005 
  Povol.odchyl.:     0.400        Orien. pos. :   0.0032 
  ----- 

004705004432  495399.966 1115642.430  260.464         <- 3. Orientace 
  Merena vzdal.:    71.431        Vodor. uhel : 333.3986 
  Vypoc. vzdal.:    71.428        Zenit.vzdal.: 104.6028 
  Rozdil vzdal.:     0.003 
  Povol.odchyl.:     0.400        Orien. pos. : 0.0002 
  ----- 

Vazeny prumer orient. posunu :     0.0027 

Se�tením st�edních chyb ve sm�rech sou�adnicových os p�i uvažování chyb 

m��ených veli�in vypo�ítané podle vztahu (3) a (4) a st�edních chyb ve sm�rech 

sou�adnicových os p�i uvažování chyby v poloze výchozích bod� podle vztah� (7) 

a (8) získáme souhrnné st�ední chyby pro konkrétní p�echodné stanovisko 7001 

ve sm�rech sou�adnicových os. 

mx = 1,3 mm, 

my = 0,9 mm. 

St�ední sou�adnicová chyba mx,y vypo�tená podle vzorce (5): 

mx,y = 1,1 mm. 

St�ední polohová chyba mp vypo�tena podle vzorce (6): 

mp = 1,6 mm. 
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Hodnota st�ední chyby trigonometricky ur�ených výšek mh je definována 

vztahem: 

22

2

2222

)(

2 sincos ti
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sAhh mm
m

zsmzmm ++��
�

�
��
�

�
⋅+⋅+=

ρ
 , (9) 

kde: 

z je m��ený zenitový úhel, 

s je m��ená délka vyty�ovaného bodu (maximální délka zám�ry 100 m), 

mh je st�ední chyba ur�ení výšky bodu, 

mh(A) je výšková chyba dálni�ní vyty�ovací sít�, 

ms je st�ední odchylka m��ení délek zadaná výrobcem 

 (pro tachymetr TCRP 1203+ ms = 1 mm + 1,5 ppm), 

mz je st�ední odchylka m��eného zenitového úhlu zadaná výrobcem 

(pro tachymetr TCRP 1203+ mz = 3”), 

mi je st�ední chyba ur�ení výšky stroje (u p�echodného stanoviska mi = 0), 

mt je st�ední chyba ur�ení výšky cíle (p�i použití trasírky mt = 1 mm). 

 Vypo�tená hodnota st�ední chyby trigonometricky ur�ené výšky podle 

vztahu (9) pro hodnoty z = 100 grad a s = 100 m, pro které je vliv chyb pro 

konkrétní p�ístroj nejvyšší: 

mh = 2,0 mm. 

St�ední chyby p�echodného stanoviska ur�eného pomocí tachymetru TCRP 

1203+ se na stavb� v�tšinou pohybovaly kolem 2 mm polohov� a 1 mm výškov�, 

a to práv� z d�vod� hustého a p�esného geometrického základu, díky kterému 

nebylo m��ení úhl� a délek provád�no na velkou vzdálenost a ovlivn�no tak 

refrakcí a jinými vlivy negativn� ovliv�ující p�esnost. 

M��ení a vyty�ení podrobných bod� mostního objektu D 216 probíhalo 

polární metodou z p�echodného stanoviska ur�eného minimáln� ze t�ech bod�

dálni�ní vyty�ovací sít�, v�tšinou ale ze �ty� a více. Po dokon�ení vyty�ovacích a 

m��ických prací na každém stanovisku bylo provedeno kontrolní zam��ení 

jednoho bodu dálni�ní vyty�ovací sít� pro kontrolu, zda nedošlo k pohybu p�ístroje 
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v pr�b�hu geodetických prací. Vyty�ování probíhalo dvakrát nezávisle stejnou 

metodou tak, že p�i prvním vyty�ení se podrobné body stabilizovaly a z nového 

stanoviska se body kontroln� zam��ily a zkontrolovaly odchylky. Výšky se ur�ovaly 

trigonometricky. Zám�ra na vyty�ované a m��ené podrobné body nem�la p�ekro�it 

100 metr� z d�vod� vylou�ení vlivu vertikální refrakce a snížení vlivu vibrace 

vzduchu. 

Analýza p�esnosti vyty�ení bodu polární metodou 

St�ední chyby ve sm�rech sou�adnicových os mx a my p�i uvažování chyb 

m��ených veli�in (výchozí body jsou považovány za bezchybné) se dle [1] 

vypo�ítají podle vzorce: 

2

22222 sincos ��
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αα ωmsmm sx

 , (10) 
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kde: 

s je m��ená délka na vyty�ovaný bod (maximální délka zám�ry 100 m), 

� je vypo�ítaný sm�rník na vyty�ovaný bod, 

ms je st�ední odchylka m��ení délek zadaná výrobcem 

 (pro tachymetr TCRP 1203+ ms = 1 mm + 1,5 ppm), 

m
 je st�ední odchylka m��eného vodorovného úhlu zadaná výrobcem 

(pro tachymetr TCRP 1203+ m
 = 3“). 

St�ední chyby ve sm�rech sou�adnicových os mx a my p�i uvažování chyb 

m��ených veli�in vypo�tené podle vztah� (10) a (11) pro vzdálenost s = 100 m a 

sm�rník � = 0 grad: 

mx = 1,2 mm, 

my = 1,5 mm. 

St�ední sou�adnicová chyba mx,y vypo�tená podle vzorce (5): 

mx,y = 1,3 mm. 
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St�ední polohová chyba mp vypo�tena podle vzorce (6): 

mp = 1,9 mm. 

Analýza p�esnosti prokázala, že p�i vyty�ení bodu polární metodou ze 

stanoviska ur�eného protínáním zp�t ze t�í bod� p�ístrojem Leica TCRP 1203+ 

R400 bude mírn� p�ekro�ena mezní vyty�ovací odchylka (celková polohová 

odchylka mp = 2,4 mm a výšková odchylka mh = 2,0 mm). Po konzultaci 

s odpov�dnou osobou zhotovitele bylo rozhodnuto, že výsledná p�esnost bude 

považována za dosta�ující. 

4.2 P�ístroje a pom�cky 

K vyty�ování a kontrole podrobných bod� na mostním objektu D 216 byly 

použity p�ístroje �ady Leica TPS 1200 (viz obr. 10), konkrétn� tachymetry TCRP 

1203 R100 výrobní �ísla 224740, 228834 a TCRP 1203+ R400 výrobního �ísla 

224736. Kalibrace p�ístroj� probíhala každé 2 roky, kalibra�ní listy jsou uvedeny 

v p�íloze 14. Kalibrace prokázaly, že p�esnost tachymetr� odpovídá hodnotám 

uvedeným výrobcem, tj. dle [6] p�esnost ur�ení horizontálního a vertikálního úhlu 

3’’ (1 mgon), p�esnost m��ení délek na hranol GPR1 1 mm + 1,5 ppm (pro model 

R400) do vzdálenosti 3 km, tj. p�i m��ení vzdálenosti 100 metr� je o�ekávaná 

hodnota st�ední chyby m��ení délky 1,15 mm. 

P�ístroje �ady TPS 1200 jsou dle [6] vybaveny softwarem Leica Geo Office, 

který po nam��ení minimáln� dvou orientací umožní vypo�et sou�adnic 

p�echodného stanoviska a provedení polohového a výškového vyrovnání metodou 

nejmenších �tverc�, kde uvede vážený orienta�ní posun, polohové sou�adnicové 

odchylky ve sm�rech sou�adnicových os použitého polohového systému a 

odchylku ur�ení výšky stanoviska. K provedení výpo�tu a vyrovnání je pot�eba, 

aby byl do pam�ti p�ístroje nahrán soubor obsahující �ísla a sou�adnice Y, X, Z 

bod� dálni�ní vyty�ovací sít�. 
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Obr. 10. Tachymetr Leica TPS 1200. 

Na obr. 11 je používaný odrazný hranol Geodimeter, který umož�uje 

nastavit libovolnou výšku cíle (trasírka prochází p�ímo úchytem odrazného 

hranolu). Základní trasírka se skládá ze dvou �ástí délky 1 metr, celková výška 

sestavy byla tedy 2 metry. Výška cíle byla volena na trasírce v míst� p�echodu 

barev (každých 20 cm) a m�sí�n� se kontrolovala vzdálenost špi�ky hrotu 
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k jednotlivým p�echod�m pomocí pásma s p�esností na 1 mm, nam��ené údaje 

byly zapsány a sloužily k zadání p�esné výšky cíle. Z d�vodu vyšší p�esnosti byla 

volena výška cíle u p�esných m��ení cca 0,2 nebo 0,4 m. 

Obr. 11. Odrazný hranol Geodimeter. 

4.3 Vyty�ení trvalého a do�asného záboru 

Kolem stavby 4705 byl vyty�en trvalý zábor (TZ) v rozsahu celkem 1645 

bod�, vykoupené pozemky se staly majetkem �SD. Do�asný zábor (DZ) byl �ešen 

zvláš� v rámci menších prací v konkrétním území (inženýrské sít�, pracovní plochy 

…), aby byl �asový rozsah záboru co nejmenší (v�tšinou 1 nebo 2 roky). Situace 

do�asných a trvalých zábor� kolem mimoúrov�ového k�ížení dálnice D47 se silnicí 

I/57 je zobrazen na obr. 12. 
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Obr. 12. Trvalý a do�asný zábor v okolí mostního objektu D 216. 

Sou�ástí p�ípravy stavby bylo odstran�ní ornice a podornice z prostoru 

trvalého záboru. Body trvalého záboru byly po dobu stavby stabilizovány 

d�ev�nými kolíky nebo k�ly pro vyzna�ení hranice v terénu, po dokon�ení 

stavebních prací byly stabilizovány plastovými hrani�ními znaky. Vyty�ení trvalého 

a do�asného záboru na stavb� 4705 jsem neprovád�l, situaci trvalých a 

do�asných zábor� v okolí mimoúrov�ového k�ížení dálnice D47 se silnicí I/57 (obr. 

12) jsem vytvo�il z p�evzatých výsledk�. 
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4.4 Založení mostu D 216 

Postup prací p�i založení mostu D 216: 

- provedení pracovních plošin pilotáže, 

- provedení šablon pro vrtání pilot, 

- provedení pilot op�r a podp�r, 

- provedení konsolida�ních násyp�, 

- odt�žení konsolida�ních násyp�. 

4.4.1 Plošiny pro vrtání pilot 

Geodetické práce zahrnovaly vyty�ení pracovních ploch pilotáže, které byly 

upraveny a poté zpevn�ny silni�ními panely uložených na podsypu z kameniva 

o tlouš�ce vrstvy 0,3 m. Plošiny jsou �ešeny i výškov� a to dle [5], pro vrtání op�ry 

OP1 byla plošina umíst�na do výšky cca 262,90 m n. m (systém Bpv), plošiny pro 

vrtání pilí�� P2 a P3 byly ve výšce 259,80 m n. m. a plošina pro vrtání op�ry OP4 

byla umíst�na do výšky 262,65 m n. m. Vyty�ované body byly stabilizovány 

d�ev�nými kolíky, na které se uvedly výškové dom�rky. 

4.4.2 Šablony 

Šablony pro op�ry bez hluchého vrtání (OP1 a OP4) slouží sou�asn� jako 

podkladní beton pro základy. Šablony pro podp�ry P2 a P3 s hluchým vrtáním 

budou po zhotovení pilot odstran�ny. Technika hluchého vrtání spo�ívá 

v provedení vrtu do hloubky p�edepsané projektem, ale provádí se p�es velkou 

vrstvu zeminy kv�li mobilním možnostem vrtné soupravy, v p�ípad� podp�r P2 a 

P3 m�la vrstva tlouš�ku cca 3 metry. Šablony byly vyty�eny sou�asn� s piloty, 

stabilizace byla provedena roxory. Na obr. 13 je zobrazena �ást vyty�ovacího 

výkresu pro šablony a piloty, konkrétn� podp�ry P2 – pravý most (PM). 

Výšková kontrola podkladního betonu na op�rách OP1 a OP4 prob�hla 

ihned po dokon�ení šablon sou�asn� s kontrolou pilot. Na vnit�ních podp�rách P2 

a P3, došlo ke zhotovení podkladního betonu a jeho výškové kontrole až po 
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provedení výkopových jam. Výška podkladního betonu se kontrolovala v bodech 

obvodu budoucích základ� op�r a podp�r. Zjišt�né odchylky skute�ného stavu od 

projektu byly zaznamenány do tabulky a jsou sou�ástí p�ílohy 1. 

Obr. 13. �ást vyty�ovacího výkresu šablon a pilot - podp�ra P2 PM. 

4.4.3 Piloty 

Zvolené hlubinné základy byly realizovány piloty, jejíchž vrtání bylo 

provád�no z pracovních plošin metodou bez hluchého vrtání pro op�ry OP1 a 

OP4 a s hluchým vrtáním cca 3 metry pro piloty vnit�ních podp�r P2 a P3. Piloty 
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jsou nav�eny s vrtáním pod ochranou ocelových výpažnic z betonu s ocelovou 

výztuží. Na všech pilotách byly po dokon�ení provedeny dle [5] zkoušky integrity. 

Po�et a délky pilot jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2. Délky a po�et vrtaných pilot spodní stavby mostu D 216. 

�íslo op�ry (podp�ry) Po�et pilot [ks] Délky pilot [m] 

Op�ra OP1 9 + 9 = 18 17,0 

Podp�ra P2 4 x 4 = 16 16,5 

Podp�ra P3 4 x 4 = 16 16,5 

Op�ra OP4 11 + 11 = 22 17,0 

Po mechanickém obnažení hlav pilot, tj. odstran�ní betonu kolem výztuže 

minimáln� 10 mm nad podkladní beton, prob�hla polohová kontrola pilot. U 

podp�r P2 a P3, kde byly piloty realizovány hluchým vrtáním, kontrole pilot 

p�edcházel výkop jam pro základy a zhotovení podkladního betonu. Povolené 

polohové odchylky byly dle [5] ± 100 mm pro piloty op�r a ± 120 mm pro piloty 

podp�r. Nam��ené odchylky pilot jsou sou�ástí p�ílohy 2. 

Po provedení pilot a šablon došlo na op�rách OP1 a OP4 ke zhotovení 

konsolida�ních násyp�, které slouží k eliminaci sedání podél pilot krajních op�r, 

s dobou p�sobení 6 m�síc�. Podélný �ez konsolida�ních násyp� na krajních 

op�rách je sou�ástí p�ílohy 3. 

4.5 Spodní stavba mostu D 216 

Spodní stavba je �ást mostu tvo�ená základem, op�rami a podp�rami, 

mostními k�ídli, záv�rnými zdmi a p�echodovými deskami [4]. 

4.5.1 Základy 

Pro vyhotovení základ� podp�r P2 a P3, na kterých byly piloty realizovány 

hluchým vrtáním, bylo nutné vyty�it výkopové jámy pro základy. Vyty�ené body 
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výkopových jam byly stabilizovány d�ev�nými kolíky opat�enými identifika�ními 

údaji bodu a výškovým dom�rkem vztaženým k vrcholu kolíku. 

Po výkopu jam pro základy, zhotovení podkladního betonu na podp�rách 

P2 a P3 a odt�žení konsolida�ního násypu na krajních op�rách OP1 a OP4 došlo 

k vyty�ení základ�. Body byly stabilizovány p�ímo do podkladního betonu h�eby a 

zvýrazn�ny sprejem. Vyty�ené body byly použity ke stavb� bedn�ní krajních op�r 

a vnit�ních podp�r. Na obr. 14 je pro p�ehlednost vyobrazen �ez základem vnit�ní 

podp�ry, s tu�n� vyzna�enou linií výkopové jámy, umíst�ním pilot s hluchým 

vrtáním, zobrazením podkladního betonu a základem podp�ry. Vyty�ovací výkres 

výkopových jam pro základy podp�r P2 a P3 je uveden v p�íloze 4. 

Obr. 14. �ez vnit�ní podp�rou s vyzna�ením výkopových jam pro vyty�ení základ�.

4.5.2 Krajní op�ry 

Op�ra (krajní podp�ra mostu) musí dle [4] plnit n�kolik funkcí: 

- p�evádí podporové tlaky vertikální i horizontální do základové p�dy, 

- zachycuje zemní tlak násypu za rubem op�ry, 

- umož�uje podélnou dilataci nosné konstrukce, 
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- umož�uje uložení p�echodové desky a spolu s ní vytvá�í plynulá p�echod 

mezi vozovkou na most� a na zemním t�lese, 

- slouží pro vetknutí zav�šených k�ídel. 

Krajní op�ry jsou dle [5] monolitické ze železového betonu, rozd�leny 

dilata�ními spárami na 4 celky ozna�ené jako OP1L (levý most), OP1P (pravý 

most), OP4L a OP4P. Jednotlivé pracovní celky op�r jsou propojeny s vy�nívající 

výztuží pilot a armokošem základu op�ry. Brn�nské op�ry OP1L a OP1P jsou 

založeny každá na 9-ti vrtaných pilotách a Ostravské op�ry OP4L a OP4P jsou 

založeny každá na 11-ti vrtaných pilotách. Mostní k�ídla byly navrženy jako 

vetknuté, jejich betonáž se provád�la sou�asn� se záv�rnou zídkou až po 

zhotovení a p�edepnutí nosné konstrukce. V horní �ásti záv�rné zídky je na stran�

nosné konstrukce kapsa pro dilata�ní záv�r, na opa�né stran� kapsa pro 

p�echodovou desku. Celkový pohled na Brn�nskou op�ru pravého mostu (OP1P) 

je na obr. 15. 

Obr. 15. Axonometrický pohled na krajní op�ru OP1P (Brn�nská op�ra – pravý most). 

Geodetické práce p�i stavb� krajních op�r: 

- vyty�ení základu op�ry, 

- opakované kontroly bedn�ní, 
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- kontrola zhotovených op�r, 

- kontroly bedn�ní záv�rných zídek a mostních k�ídel, 

- kontrola zhotovených záv�rných zídek a mostních k�ídel. 

Vyty�ované body základ� byly stabilizovány h�eby do podkladního betonu. 

Bedn�ní op�r bylo kontrolováno v lomových bodech, zjišt�né odchylky byly použity 

pro opravu bedn�ní, dokud nebyla spln�na tolerance pro krajní op�ry, tj. polohov�

± 20 mm a výškov� ± 15 mm. Výsledné odchylky od projektu hotových op�r a 

záv�rných zídek jsou sou�ástí výsledk� kontrolního m��ení celé spodní stavby v 

p�íloze 5. 

Po dokon�ení nosné konstrukce pokra�ovala stavba krajních op�r záv�rnou 

zídkou a mostními k�ídly, které byly betonovány sou�asn�. Geodetické práce se 

skládaly z kontroly bedn�ní a zam��ení hotové konstrukce. Záv�rné zídky nebyly 

vyty�ovány a napojovaly se p�ímo na stávající konstrukci op�r. 

4.5.3 Vnit�ní podp�ry 

Dle [4] je úkolem vnit�ních (mezilehlých) podp�r p�evád�t vertikální i 

horizontální síly do základové spáry. Mezilehlá podp�ra m�že být navržená jako 

pilí� (použitý ve spodní stavb� mostního objektu D 216), �len�ná podp�ra nebo 

sloup. Pilí� je definován jako plná, vyleh�ená nebo dutá podp�ra, jejíž délka je 

v�tší než dvojnásobek její tlouš�ky. 

Každá podp�ra je dle [5] tvo�ena dvojicí pilí�� se základem, který je tvo�en 

železobetonovou patkou s p�dorysným rozm�rem 4,0 x 4,0 m. Pilí�e jsou 

monolitické a s nosnou konstrukcí jsou spojeny vrubovými klouby. Pr��ez pilí�� je 

obdélníkový 0,8 x 2,0 m. �ez a p�dorys podp�rou P2 je na obr. 16. 

 Geodetické práce stejn� jako u op�r zahrnovaly vyty�ení, kontroly bedn�ní 

a kontroly hotové konstrukce zvláš� pro základové patky a zvláš� pro pilí�e. 

Výsledky kontroly základových patek podp�r P2 a P3 jsou sou�ástí p�ílohy 6 a 

výsledky kontrolního m��ení pilí�� a odchylky od projektu jsou sou�ástí výsledk�

kontrolního m��ení celé spodní stavby v p�íloze 5. 
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Obr. 16. �ez a p�dorys pilí�e a základové patky vnit�ní podp�ry. 

4.5.4 P�echodové desky 

V d�sledku nestejnom�rného sedání mostní konstrukce a p�ilehlého 

silni�ního t�lesa vznikají v oblasti na styku op�ry a násypu nerovnosti vozovky, 

které ohrožují bezpe�nost provozu a snižují pohodlnost jízdy. Následkem t�chto 

nerovností vznikají v této oblasti �asto poruchy vozovky. Aby se p�edešlo t�mto 

poruchám nebo se alespo� omezily jejich d�sledky, je nutné vypracovat návrh 

p�echodu [4]. 

U mostního objektu D 216 byly navrženy p�echodové desky délky 5,145 m, 

provedeny na ší�ku vozovky z betonu vyztuženého ocelí a se záv�rnou zídkou 
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byly spojeny vrubovým kloubem. Desky mají tlouš�ku 0,3 m a byly uloženy na 

podkladním betonu tlouš�ky 0,1 m. Vyty�ení p�echodových desek podle 

vyty�ovacího schéma (viz obr. 17 pro desky za op�rou OP1) prob�hlo h�eby nebo 

roxory do podkladního betonu, zhotovené desky se nekontrolovaly. 

Obr. 17. Vyty�ovací schéma p�echodových desek za op�rou OP1. 

4.6 Nosná konstrukce mostu D 216 

Nosná konstrukce mostu p�enáší ú�inky zatížení z mostního svršku na 

spodní stavbu. Je tvo�ena všemi, nebo jen n�kterými konstruk�ními prvky: hlavní 

nosnou konstrukcí, mostovkou, ložisky a dilata�ními (mostními) záv�ry [4]. 
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4.6.1 Ložiska 

Mostní ložisko zajiš�uje p�enos svislých sil z nosné konstrukce mostu do 

podp�r tj. op�r a pilí�� p�i zajišt�ní volného pr�b�hu deformací nap�. vodorovného 

posunu nebo pooto�ení. Vynucené deformace jsou zp�sobeny externími vlivy, 

jakými jsou nap�. zm�na teploty, smrš�ování a dotvarovávání betonu, pokles nebo 

naklon�ní op�r [4]. 

Niveleta hotové dálnice bude na násypu ve výšce 5,0 – 6,5 m nad okolním 

terénem, z toho d�vodu se p�edpokládá dlouhodobé sedání krajních op�r OP1 a 

OP4 mostního objektu D 216, které bude v�tší než u vnit�ních pilí�� P2 a P3. Z 

tohoto d�vodu se bude most dlouhodob� sledovat a p�i dosažení rozdílu v sednutí 

mezi krajními op�rami a pilí�i v�tší než 10 mm, prob�hne rektifikace ložisek. 

Projekt p�edpokládá sednutí krajních op�r 16 mm a pilí�� 3 - 4 mm, z toho 50% 

sednutí krajních op�r prob�hne do 5 let, zbytek dlouhodob�, viz [5].  

Obr. 18. �ez ložiskem 1A na op��e OP1L. 

Nosná konstrukce je dle [5] na každé krajní op��e uložena na 4 hrncová 

ložiska (celkem 8), na st�edních podp�rách jsou izolované vrubové klouby. 
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Ložiska byla navržena jako všesm�rná, rektifikovatelná a kotvená, s podélným 

dilata�ním posunem ± 50 mm a p�í�ným posunem ± 10 mm. Ložiska byly podlity 

vrstvou plastmalty o minimální tlouš�ce 15 mm. �ez ložiskem 1A krajní op�ry 

OP1L je na obr. 18. 

Geodetické práce zahrnovaly kontrolu podložiskových blok�, vyty�ení a 

stabilizace zajiš�ovacích bod� ložisek na nosnou konstrukci a samotné umíst�ní a 

kontrolu ložisek. Ložiska byly ukládány p�ímo pod dohledem geodeta, umís�ovány 

byly je�ábem do p�edem vyvrtaných otvor� a byly vyty�ovány p�ímo st�edy ložisek 

a kontrolní body pro správné nato�ení. Polohové odchylky a chybné nato�ení se 

opravovaly p�ímo pohybem celého ložiska, dokud nebyla spln�na polohová 

tolerance ± 10 mm. Výškové odchylky st�edu ložiska byly upravovány vkládáním 

klín�, které byly po zatuhnutí plastmalty odstran�ny. Výšková tolerance byla ± 5 

mm, úhel naklopení byl kontrolován digitální vodováhou. V p�íloze 7 jsou výsledné 

odchylky od projektu podložiskových blok� a st�ed� ložisek. 

4.6.2 Hlavní nosná konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce je složkou, ukládanou na mostní podp�ry bu�

p�ímo, nebo prost�ednictvím ložisek, p�ípadn� je do podp�r vetknuta. Podle 

materiálu se rozeznává konstrukce d�ev�ná, cihelná, kamenná, z prostého nebo 

p�edpjatého betonu, ocelobetonová nebo ocelová [4]. 

Dle [5] tvo�í hlavní nosnou konstrukci levého i pravého mostu objektu D 216 

dvojice monolitických lichob�žníkových desek z dodate�n� p�edpjatého betonu, 

každá o t�ech polích s rozm�ry 14,5 + 21,5 + 14,5 m a konstantní výšky 1,1 m. 

Ší�ka desky levého mostu je 14,6 m a pravého mostu 15,45 m. Tvar nosné 

konstrukce je znázorn�n v �ezu na obr. 19. 
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Obr. 19. Tvar nosné konstrukce. 
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Betonáž byla provedena z pevné skruže v celé délce najednou, bez 

pracovních spár. Podélné p�edpjetí je tvo�ené 16-ti lanovými kabely pro každý 

most, které jsou vedeny rovnob�žn� s osou mostu uvnit� nosné konstrukce 

kanálky v konstantních vzdálenostech. V �elech nosné konstrukce jsou kabely 

zajišt�ny kotvami. 

Geodetické práce na nosné konstrukci: 

- vyty�ení pevné skruže, 

- výškové urovnání skruže, 

- vyty�ení a opakované kontroly bedn�ní, 

- etapové kontroly povrchu nosné konstrukce. 

Pevná skruž byla tvo�ena lešením pod celou nosnou konstrukcí, vybaveným 

výškov� nastavitelnými hlavami, držící trámy, na kterých leželo bedn�ní nosné 

konstrukce. Jednotlivé stojné prvky lešení musely být polohov� umíst�ny podle 

projektu skruže a nastaveny výškov� pomocí hlav. Lešení bylo umíst�no na 

silni�ní panely, body byly na panely stabilizovány sprejem. Po dokon�ení lešení 

prob�hlo výškové nastavení hlav p�ímo v terénu. 

Po zhotovení spodní �ásti bedn�ní byly vyty�eny krajní body (k�ídla a �ílka) 

nosné konstrukce na bednící desky, stabilizovány lakovým zna�kova�em a 

opat�ené výškovým dom�rkem. Po dokon�ení bo�ních �ástí bedn�ní se opakovaly 

polohové i výškové kontroly a zjišt�né odchylky od projektu byly použity k urovnání 

bedn�ní, dokud nebyla spln�na tolerance ± 10 mm polohov� i výškov�, zadaná 

pro stavbu nosné konstrukce. Vyty�ovací výkres tvaru nosné konstrukce a 

výsledky kontrolního zam��ení bedn�ní p�ed betonáží jsou sou�ástí p�ílohy 8. 

Po vybetonování nosné konstrukce byla provedena série výškových m��ení 

povrchu v kontrolních bodech, které tvo�ili sí� 11 x 4 = celkem 44 bod�. Bod byl 

polohov� vyty�en, zm��en výškov� a stabilizován te�kou sprejem, n�které body 

nemohly být zam��eny z d�vodu p�ekážek umíst�ných na nosnou konstrukci 

v místech kontrolních bod�. Výsledky kontrolního m��ení po odskružení nosné 

konstrukce byly použity pro opravu povrchu nosné konstrukce broušením, poté se 
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kontrolní m��ení opakovalo. Polohová kontrola nosné konstrukce byla provedena 

zam��ením roh� nosné konstrukce. 

Etapy kontrolního m��ení povrchu nosné konstrukce: 

- po betonáži nosné konstrukce, 

- po napnutí všech p�edepínacích kabel� (pouze pravý most), 

- po odskružení nosné konstrukce, 

- po broušení povrchu nosné konstrukce. 

Na obr. 20 je pohled na hotovou nosnou konstrukci a její umíst�ní na 

spodní stavbu. Výsledky kontrolních m��ení jsou sou�ástí p�ílohy 9. 

Obr. 20. Pohled na nosnou konstrukci a její umíst�ní na spodní stavbu.

4.7 P�íslušenství mostu D 216 

P�íslušenství mostního objektu D 216: 

- izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce, 

- zhotovení �íms, 
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- usazení dilata�ních záv�r�, 

- zhotovení vozovky, 

- osazení svodidel, 

- úpravy pod mostem, 

- zhotovení revizních p�ístup�, 

- zhotovení protihlukové st�ny, 

- p�evedení kabel� SOS, 

- odvodn�ní nosné konstrukce. 

Geodetické práce na p�íslušenství mostu D 216 se skládaly z vyty�ení a 

kontroly �íms, usazení dilata�ních záv�r�, sledování dilata�ních záv�r� a výškové 

kontroly jednotlivých vrstev vozovky. 

4.7.1 �ímsy 

�ímsy slouží k uchycení zábradlí nebo svodidla, k vytvo�ení zvýšené 

obruby na mostech bez chodník�, k vn�jšímu uzav�ení chodníkové �ásti a 

k vytvo�ení okapního nosu nad bo�ní hranou nosné konstrukce [4]. 

�ímsy mostního objektu D 216 jsou dle [5] železobetonové monolitické 

výšky 650 mm s ocelovou výztuží po obou stranách každého mostu a k nosné 

konstrukci a záv�rným zídkám zakotveny pomocí vrtaných kotev. Horní �ást �ímsy 

byla zhotovena ve spádu 4 % do vozovky. �ímsy byly rozd�leny pracovními 

spárami s p�erušovanou výztuží a betonovány st�ídav�. Pravá �ímsa pravého 

mostu byla zhotovena širší z d�vodu umíst�ní protihlukové st�ny (SO 5777). 

Vyty�ované body byly navrženy v rozestupu 6 metr�, v profilech po t�ech 

bodech pro každou �ímsu, na obr. 21 je �ez levou �ímsou pravého mostu na nosné 

konstrukci a umíst�ní bod� na �ímse. K vyty�ení polohy bedn�ní �íms byly 

vyty�eny vnit�ní body (u �ímsy na obr. 22 body 202 až 211) a stabilizovány 

lakovým zna�kova�em na izolaci nosné konstrukce. Izola�ní vrstva byla tvo�ena 

asfaltovým pásem a nesm�la být b�hem vyty�ování poškozena. 
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Obr. 21. �ez levou �ímsou pravého mostu na nosné konstrukci. 

Po dokon�ení bedn�ní �íms prob�hla polohová a výšková kontrola odchylek 

od projektu a po vybetonování kontrola hotových �íms. Tolerance pro �ímsy byly 

stejné jako pro celou nosnou konstrukci, tj. polohov� a výškov� ± 10 mm. P�esnost 

ur�ení polohy horních bod� hotových �íms byla ovlivn�na skosením hrany �ímsy 

vytvo�ených trojúhelníkovou lištou p�i betonáži, sou�adnice v projektu jsou 

vztaženy k pr�se�ík�m bo�ních stran �ímsy s horní (viz obr. 21). 

Kontroln� byly body zhotovených �íms nam��eny tak, že byla p�ibližn�

vyty�ena poloha na horní hranu �ímsy, kolmo na délku mostu se zam��ila spodní 

hrana skosení a výškov�  hrana horní. Vyty�ené kontrolní body �ímsy byly 

stabilizovány lakovým zna�kova�em, tyto body byly použity pro zhotovení vrt� pro 

úchyty svodidel, zábradlí a u pravé �ímsy pravého mostu protihlukové st�ny (SO 

5777). Výsledky kontrolního zam��ení bedn�ní a kontroly hotových �íms jsou 

sou�ástí p�ílohy 10. 
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4.7.2 Dilata�ní uzáv�ry 

Dilata�ní (mostní) záv�ry jako sou�ást nosné konstrukce slouží k p�ekrytí 

dilata�ních spár v mostní konstrukci. Jejich úkolem je umožn�ní posunu a 

pooto�ení konstrukce beze zm�ny plynulosti dopravní trasy [4]. 

Dle [5] jsou na obou op�rách mostního objektu D 216 osazeny dilata�ní 

záv�ry Mageba RS 80 (celkem 4), nastavené na podélné posuny v rozsahu -12 / 

+35 mm. Na obr. 22 je zajišt�ný dilata�ní záv�r osazený v kapse na op��e OP1 

levého mostu p�ed zabetonováním, který je p�ipevn�n k výztužím nosné 

konstrukce a záv�rné zídky. 

Obr. 22. Zajišt�ný dilata�ní záv�r RS 80 na op��e OP1. 

Vyty�ování probíhalo p�ímo v terénu tak, že byl dilata�ní záv�r usazován za 

pomocí je�ábu do kapsy mezi záv�rnou zídku a nosnou konstrukci. Každý dilata�ní 

záv�r byl podéln� rozm��en pásmem na 4 �ásti, aby vznikly dva body na krajích 

dilata�ního záv�ru, bod v ose a dva body mezilehlé, pomocí krajních bod� byl 

umíst�n polohov� ve sm�ru kolmém na osu dálnice a podložen hevery, na kterých 
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se záv�ry nastavovaly výškov�. Výšková tolerance pro usazování dilata�ního 

uzáv�ru byla ± 5 mm. 

Všechny dilata�ní záv�ry byly znovu výškov� p�ekontrolovány po p�ti 

m�sících od osazení, p�i kterých byl zjišt�n pokles dilata�ních záv�r� na op��e 

OP4, tyto záv�ry byly proto znovu zkontrolovány a bylo rozhodnuto o oprav�

záv�ru pravého mostu na op��e OP4. Po oprav� prob�hlo nové výškové m��ení 

všech záv�r� a kontrola polohy. Kontrolní výškové m��ení dilata�ních záv�ru, 

odchylky od projektu a výsledky polohového zam��ení okraj� dilata�ních záv�r�

jsou uvedeny v p�íloze 11. 

4.7.3 Vozovka 

Mostní vozovka je vícevrstvá konstrukce umíst�ná na horním povrchu 

nosné konstrukce, úkolem vozovky podle [4] je: 

- umožn�ní plynulé a bezpe�né jízdy vozidel, 

- p�enášení nahodilého zatížení na nosnou konstrukci a tlumení 

náraz� vozidel, 

- ochrana nosné konstrukce p�ed vlivy dopravy a pov�trnosti. 

 Mostní vozovka musí být v dostate�né mí�e odolná proti ú�ink�m zatížení, 

deformace nosné konstrukce a teploty; musí být nepropustná, dostate�n�

trvanlivá, rovná a drsná. 

Geodeticky se výškov� kontrolovala ochranná vrstva (litý asfalt), ložní 

vrstva a obrusná vrstva v kontrolních bodech, použitých i pro kontrolu povrchu 

nosné konstrukce. Bod byl nejprve vyty�en polohov�, byla zam��ena jeho výška a 

polohov� ozna�en sprejem. Výšková tolerance pro všechny vrstvy byla ± 10 mm, 

výsledky výškových kontrol vrstev, odchylek od projektu a výpo�et jejich tlouš�ek 

je sou�ástí p�ílohy 12. 

V tabulce 3 jsou uvedeny vrstvy, z které se skládá vozovka ležící na nosné 

konstrukci mostního objektu D 216. 
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Tabulka 3. Složení vrstev vozovky na most� D 216.

Vrstva Složení vrstvy (ozna�ení) Tlouš�ka vrstvy 

Podklad Nosná konstrukce musí být vybroušena a o�išt�na - 

Penetrace Pe�etící vrstva epoxidovou prysky�icí - 

Izola�ní vrstva Modifikovaný asfaltový pás 5 mm 

Ochranná vrstva Litý asfalt (MA 11 IV) 35 mm 

Ložní vrstva Asfaltový beton hrubý (ACL 16+) 60 mm 

Obrusná vrstva Asfaltový koberec mastixový (SMA 16+) 40 mm 

Celkem 140 mm 
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5 ZAM��ENÍ SKUTE�N�HO PROVEDENÍ STAVBY MOSTU 

Po ukon�ení stavebních �inností na mostu D 216 prob�hlo m��ení 

skute�ného provedení stavby, jehož p�edm�tem byly veškeré viditelné �ásti stavby 

a situace pod mostem. Provedení skute�ného provedení stavby mostního objektu 

D 216 bylo sou�ástí zam��ení skute�ného stavu celé stavby 4705, aby došlo 

k provázanosti dokumentací skute�ného provedení stavby souvisejících objekt�, 

tj.: 

SO 5102 Dálnice km 116,000 – 124,250 

SO 5116 P�eložka silnice I/57 

SO 5325 Dálni�ní kanalizace v km dálnice 123,380 – 123,820 

SO 5326 Dálni�ní kanalizace v km dálnice 123,900 – 124,250 

SO 5777 Protihluková st�na v km 122,530 – 123,960 vpravo 

V pr�b�hu stavby mostu D 216 bylo sou�ástí geodetických kontrol nejen 

zjiš�ování odchylek od projektu, ale sou�asn� i zam��ení skute�ného provedení 

konstrukcí, které nebude možno pozd�ji zam��it z d�vodu zasypání (piloty, 

základy op�r a podp�r), nebo p�ekrytím jiné konstrukce (mostní ložisko, nosná 

konstrukce, vrstvy vozovky, atd.). Takové m��ení probíhalo pr�b�žn� po ukon�ení 

jednotlivých stavebních prací a výsledky byly p�edány zhotoviteli. 

Dokumentace skute�ného provedení stavby slouží jako doklad ke kolaudaci 

stavebního objektu, jeho správu nebo p�ípadnou p�estavbu �i modernizaci a musí 

být ov��ena ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem. Tato dokumentace se 

stala sou�ástí Dokumentace skute�ného provedení stavby (DSPS) podle zákona 

188/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

5.1 P�edm�t m��ení skute�ného stavu mostního objektu D 216 

P�edm�tem m��ení skute�ného provedení stavby mostního objektu D 216 byly: 

- �ímsy mostu, 

- svodidla,  



Bc. David Ju�í�ka: Geodetické práce p�i výstavb� mostního objektu D 216 

����� � ���

�

- zábradlí, 

- protihluková st�na, 

- okraj asfaltu, 

- dilata�ní uzáv�ry, 

- odvodn�ní, 

- kanaliza�ní vpusti, 

- vodorovné a svislé dopravní zna�ení, 

- hrany druhu povrchu, 

- terénní hrany, 

- schodišt�, 

- jiné související konstrukce (výva�išt�). 

5.2 M��ení a zpracování skute�ného stavu mostního objektu D 216 

M��ení probíhalo polární metodou s výškami ur�enými tachymetricky z 

p�echodného stanoviska tachymetrem Leica TCRP 1203. P�ipojením m��ení na 

dálni�ní vyty�ovací sí� byly nam��eny rovnou sou�adnice bod� v polohovém 

systému dálni�ní vyty�ovací sít� p�ipojené na S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

Celkem bylo nam��eno 450 bod� opat�ené kódy, které byly importovány 

do programu MicroStation a zpracovány. 

Obsah dokumentace skute�ného provedení stavby vymezuje Vyhláška 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v p�íloze �. 3 a 

Vyhláška �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního (�ÚZK) �. 31/1995. 

Zhotovení geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby, 

podle vyhlášky �ÚZK �. 31/1995, § 13 odstavec 5, 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�, 
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- m��ické ná�rty s �íselnými údaji, seznamem sou�adnic a výšek bod�

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

- technickou zprávu. 

Sou�ástí dokumentace skute�ného provedení stavby mostního objektu D 

216 byl p�edávací protokol, 3D výkres v digitálním formátu v m��ítku 1 : 500 (obr. 

23) a seznam sou�adnic a výšek bod� vyty�ovací sít� a podrobných bod�

ve formátu textovém a tabulkovém (MS Excel). Výkres a seznam sou�adnic je na 

p�iloženém CD. 

Obr. 23. Výkres skute�ného zam��ení stavu vyhotovený v programu MicroStation (bez m��ítka).
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6 GEODETICKÉ SLEDOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY MOSTU D 216 

Sednutí je definováno jako pohyb ve sm�ru tížnice a je zp�sobeno 

zatížením p�dy stavbou. Každá p�da je stla�itelná, proto každá stavba sedá. 

P�ekro�í-li zatížení meze dané základové p�dy (mezní zatížení) stavba se zabo�í. 

Každá p�da má jiné mezní zatížení, složení p�dy je �ešeno geotechnickým 

pr�zkumem a následným návrhem základ� stavby [2]. 

Ú�elem m��ení je ur�it absolutní nebo relativní posuny nivela�ních zna�ek 

umíst�ných ve spodní stavb� mostního objektu D 216. Jako vztažná soustava pro 

ur�ení absolutních posun� slouží hlavní výškové body (HVB) dálni�ní vyty�ovací 

sít� stavby 4705 ve výškovém systému Bpv, které jsou nezávislé na pozorovaném 

objektu a nem�ly by být ovlivn�ny vn�jšími vlivy (stavba, doprava, atd.). 

6.1 Kontrolní m��ení výšek bod� vyty�ovací sít�

Kontrolní výškové m��ení dálni�ní vyty�ovací sít� stavby 4705 dálnice D47 

slouží k ov��ení výšek bod�, které slouží k výškovému m��ení a prob�hlo v letech 

2006 (nultá etapa), 2009 a 2011. Výsledky kontrolního m��ení slouží k aktualizaci 

výškových sou�adnic a k odhalení bod�, které jsou nestabilní nebo byly poškozeny 

provozem stavby. 

6.1.1 Metoda kontrolního m��ení výšek bod� sít�

Podle objednávky byly body kontrolovány metodou p�esné nivelace a 

p�ipojeny na stávající body �SNS II. �ádu. Po�átek dálni�ní vyty�ovací sít� stavby 

4705 v obci B�lotín je výškov� p�ipojen na body nivela�ního po�adu II. �ádu Ggh 

Nový Ji�ín – Hranice a obcí Hladké Životice, kde úsek stavby 4705 kon�í, prochází 

nivela�ní po�ad II. �ádu Gdg Fulnek – Nový Ji�ín. 

Vedené n�kolikakilometrové obousm�rné nivela�ní po�ady tvo�ily dva 

nivela�ní úseky pro každou stranu stavby dálnice, vybrané prot�jší body byly 

m��eny bo�n� pro vzájemnou kontrolu obou úsek�. K m��ení byl použit digitální 

nivela�ní p�ístroj Trimble DiNi 12, dvojice t�ímetrových invarových latí LD 13 
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s kódovým �tením a t�žké nivela�ní podložky. P�ístroj byl nastaven na trojnásobné 

ode�ítání metodu m��ení vzad-vp�ed-vp�ed-vzad, tj. na každou nivela�ní zám�ru 

probíhalo m��ení celkem šestkrát. Pokud m��ení vyhovovalo požadavk�m pro 

p�esnou nivelaci, bylo provedeno vyrovnání nivela�ního po�adu metodou 

nejmenších �tverc�. Základním kriteriem p�esnosti PN je mezní odchylka daná 

vztahem: 

kmmm R3max =∆  (12) 

kde R je délka nivela�ního po�adu v km, p�i m��ení tam i zp�t. Pro nivela�ní úsek, 

skládající se z n�kolika po�ad� je p�esnost kv�li v�tšímu p�sobení systematických 

chyb dána vztahem: 

223max kmmm L=∆  (13) 

kde L je délka celého nivela�ního úseku v km [3]. 

6.1.2 Výsledky kontrolního m��ení vybraných bod� sít�

 Jedná se o body dálni�ní vyty�ovací sít� stavby 4705, které byly použity pro 

geodetické sledování spodní stavby mostního objektu D 216. V tabulce �. 4 jsou 

uvedeny výškové zm�ny vybraných bod� zp�sobené vlivem prost�edí a stavby. 

Aktualizované výškové sou�adnice byly použity jak pro m��ení a vyty�ování 

podrobných bod�, tak pro sledování spodní stavby mostního objektu D 216. 

Nestabilní bod 4432 nebyl dále používán pro p�esná výšková m��ení. 

Tabulka 4. Výsledky kontrolního m��ení výšek bod� použitých pro sledování mostu D 216. 

�íslo bodu  Etapa 0 (E0) Etapa 1 (E1)   Etapa 2 (2)     

VS (09/2006) (05/2009) E1-E0 (05/2011) E2-E1 E2-E0 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

HVB – 4393 261,958 261,960 0,002 261,962 0,002 0,004 

HVB – 4395 262,931 262,931 0,000 262,932 0,001 0,001 

HVB – 4432 260,464 260,470 0,006 260,471 0,001 0,007 

HVB – 4434 261,033 261,032 -0,001 261,034 0,002 0,001 
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6.2 Etapové m��ení sedání spodní stavby mostu D 216 

6.2.1 Metoda m��ení sedání spodní stavby 

M��ení sedání spodní stavby mostního objektu D 216 bylo provád�no 

metodou p�esné nivelace (PN), požadovaná p�esnost ± 1 mm byla zadána 

projektantem stavby. Instrukce pro m��ení p�esnou nivelací stanovuje dle [2] 

minimáln� 26 násobné zv�tšení dalekohledu nivela�ního p�ístroje, citlivost libely 

20,6“ nebo kompenzátor odpovídající p�esnosti, použití t�žkých nivela�ních 

podložek nebo h�eb�. Lat� musí být celistvé z jednoho kusu vybavené krabicovou 

libelou. Každý po�ad PN se niveluje vždy dvakrát – tam a zp�t. Délka zám�r se 

m��í s p�esností na dm. 

Nivela�ní po�ady pro sledování spodní stavby mostního objektu D 216 

za�ínaly a kon�ily na výchozím bod� HVB - 4434 a pro kontrolu byly zam��eny 

minimáln� dva další HVB nacházející se v okolí mostního objektu D 216 (4393, 

4395, 4432). Bod 4432 se �asem projevil jako nestabilní a nebyl zam��ován.

6.2.2 P�ístroje a pom�cky 

Požadavek pro p�esnou nivelaci je podle vzorce (12) dán schopností docílit 

st�ední kilometrové chyby p�i m��ení tam i zp�t pod 3 mm. Dnes nej�ast�ji 

používaný typ p�ístroje, který spl�uje podmínku pro m��ení PN je digitální 

nivela�ní p�ístroj, který minimalizuje �adu chyb lidského faktoru, nap�. chyba 

z nesprávného �tení je eliminována tím, že oko m��i�e je nahrazeno senzorem, 

který p�evádí kódové d�lení nivela�ní lat� na obrazový signál a následn� na 

�íselnou hodnotu. P�ístroje jsou vybaveny pam��ovým za�ízením pro ukládání dat, 

práce je tedy rychlejší a ekonomi�t�jší. 

Pro kontrolní m��ení výškových zna�ek dálni�ní vyty�ovací sít� a m��ení 

svislých posun� spodních staveb mostních objekt� byl používán digitální nivela�ní 

p�ístroj Trimble (d�íve Zeiss) DiNi 12 sériové �íslo 701 919A (obr. 24). P�esnost 

m��ení p�i oboustranné nivelaci uvád�ný výrobcem �iní dle [7] 0,3 mm na 1 km p�i 

použití invarové kódové lati. Svou p�esností tedy spl�uje podmínky i pro m��ení 
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velmi p�esné nivelace (VPN), kde je požadavek na p�esnost do 1 mm/km p�i 

oboustranném m��ení. Kalibrace p�ístroje DiNi 12 probíhala každé 3 roky, 

kalibra�ní list je sou�ástí p�ílohy 13. 

P�ístroj DiNi 12 �te údaje z lat� opat�ené �árovým kódem a data se zapisuji 

na pam��ovou kartu. K úsp�šnému ode�tení údaj� sta�í 30 cm volné lati, výpo�et 

a vyrovnání po�adu se pomocí p�ístroje provádí p�ímo v terénu metodou 

nejmenších �tverc� a umož�uje i zavedení vah jednotlivých m��ení (nap�. délka). 

P�ístroj DiNi 12 je vybaven softwarem, který umož�uje volit mezi jedno nebo 

vícenásobným ode�ítáním, zam��ovat bo�ní zám�ry, provád�t plošnou nivelaci a 

výškové vyty�ování. P�ístroj umož�uje zadání absolutních výšek výchozích a 

kontrolních bod� p�ed m��ením, po vyrovnání tedy dostáváme kone�né výškové 

sou�adnice m��ených bod� [7]. 

Obr. 24. Digitální nivela�ní p�ístroj Trimble DiNi 12. 

Technické parametry p�ístroje DiNi 12: 

- p�esnost 0,3 mm/km (invarová kódová lat), 

- rozsah m��ení 1,5 – 100 m, 

- doba ode�ítání 3 s, 

- zv�tšení dalekohledu 32x, 



Bc. David Ju�í�ka: Geodetické práce p�i výstavb� mostního objektu D 216 

����� � ���

�

- rozsah urovnání kompenzátoru 15’, 

- p�esnost urovnání kompenzátoru 15“. 

Pro výšková m��ení s nivela�ním p�ístrojem DiNi 12 byla používána dvojice 

invarových kódových latí Trimble LD 13 (obr. 25) výrobních �ísel 10 932 a 10 937. 

Podle instrukce pro p�esnou nivelaci byly použité lat� LD 13 celistvé z jednoho 

kusu, opat�eny dv�ma krabicovými libelami s p�esnosti 6‘. Kalibra�ní list použitých 

latí je sou�ástí p�ílohy 14, kalibraci provedl Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický ve Zdibech (VUGTK). 

Pro m��ení sedání spodní stavby mostního objektu D 216 byla spolu 

s lat�mi LD 13 používána i krátká la� Trimble LD 21 délky 1 metr pro m��ení 

bo�n� na zna�ky umíst�né na krajních op�rách, kde nebylo možno použít dlouhou 

la� LD 13. 

Obr. 25. Invarová kódová la� Trimble LD 13. 

 Pro kontrolu výšek bod� vyty�ovací sít� stavby 4705 a pro sledování spodní 

stavby mostu D 216 byly dále použity t�žké nivela�ní podložky a pevný stativ. 
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6.2.3 Etapy kontrolních m��ení sedání mostu D 216 

V tabulce 5 jsou uvedeny etapy kontrolního m��ení, data uskute�n�ní a 

události, na jehož základ� bylo m��ení provedeno. Poslední �ty�i etapy m��ení 

probíhaly již bez periodických opakování nebo stavební události, ale na základ�

objednávek správce mostu (�SD). Do budoucna se po�ítá s dalšími objednávkami 

m��ení mostu D 216. Až na nultou etapu jsem provedl všechna m��ení spodní 

stavby mostního objektu D 216. 

Tabulka 5. Etapy kontrolního m��ení sedání spodní stavby mostu D 216. 

Etapa Datum m��ení Název etapy 

H0 19. 11. 2007 Po zhotovení spodní stavby – nultá etapa 

H1 18. 2. 2008 Kontrola po 2 m�sících od posledního m��ení 

H2 14. 4. 2008 P�ed vybetonováním nosné konstrukce 

H3 23. 6. 2008 Po vybetonování nosné konstrukce 

H4 22. 8. 2008 Po p�edepnutí a odskružení nosné konstrukce 

H5 24. 10. 2008 Kontrola po 2 m�sících od posledního m��ení 

H6 18. 3. 2009 Po usazení dilata�ních záv�r�

H7 27. 4. 2009 Kontrola po 2 m�sících od posledního m��ení 

H8 2. 7. 2009 Kontrola po 2 m�sících od posledního m��ení 

H9 1. 9. 2009 Po zhotovení vozovky a �íms 

H10 2. 11. 2009 Kontrola po 2 m�sících od posledního m��ení 

H11 2. 3. 2010 

Na základ� objednávek správce mostu H12 7. 6. 2010 

H13 21. 4. 2011 

H14 15. 10. 2012 

6.3 Vyhodnocení �asové k�ivky sedání mostu D 216 

Výsledkem �trnácti m��ení je k�ivka znázor�ující �asové sedání op�r a 

podp�r spodní stavby mostního objektu D 216. V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky 

všech etap m��ení a datum jejich uskute�n�ní, jedná se o absolutní výškové 

sou�adnice bod� umíst�ných na spodní stavby mostního objektu D 216 ve 

výškovém systému Bpv. 

Zna�ka 203 na podp��e P2 pravého mostu byla zni�ena po zam��ení 

desáté etapy a od etapy 13 znovu osazena. Absolutní výškové sou�adnice bodu 
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203 b�hem 13 a 14 etapy jsou ovlivn�ny p�esazením zna�ky a výsledky t�chto 

etap nelze u tohoto bodu porovnávat s výsledky d�ív�jších etap, ale pouze v��i 

sob�. 

Tabulka 6. Absolutní výškové sou�adnice v systému Bpv všech etap m��ení. 

�íslo 
bodu 

19.11.2007 18.2.2008 14.4.2008 23.6.2008 22.8.2008 24.10.2008 18.3.2009 27.4.2009 

H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

101 264,447 264,445 264,443 264,443 264,443 264,441 264,438 264,437 

104 264,354 264,352 264,351 264,350 264,350 264,349 264,346 264,345 

                  

201 259,877 259,875 259,873 259,873 259,873 259,873 259,872 259,872 

202 259,805 259,804 259,801 259,801 259,801 259,801 259,800 259,799 

203 259,855  nem��eno 259,853 259,851 259,851 259,851 259,850 259,849

204 259,864 259,862 259,862 259,860 259,860 259,860 259,858 259,858 

                  

301 260,104 260,102 260,099 260,099 260,099 260,098 260,098 260,098 

302 260,117 260,115 260,112 260,112 260,112 260,112 260,111 260,110 

303 260,109 260,107 260,106 260,104 260,104 260,104 260,102 260,102 

304 260,113 260,111 260,111 260,109 260,109 260,109 260,108 260,107 

                  

401 264,169 264,168 264,166 264,165 264,164 264,164 264,164 264,163 

404 264,088 264,086 264,085 264,083 264,083 264,082 264,082 264,081 

�
�íslo 
bodu 

19.11.2007 2.7.2009 1.9.2009 2.11.2009 2.3.2010 7.6.2010 21.4.2011 15.10.2012

H0 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

101 264,447 264,437 264,437 264,437 264,435 264,435 264,433 264,433 

104 264,354 264,345 264,345 264,345 264,344 264,343 264,342 264,342 

                  

201 259,877 259,872 259,872 259,870 259,870 259,870 259,870 259,870 

202 259,805 259,799 259,799 259,798 259,798 259,798 259,797 259,797 

203 259,855 259,849 259,849 259,848 zni�ena zni�ena 259,843 259,843 

204 259,864 259,858 259,858 259,858 259,857 259,857 259,857 259,857 

                  

301 260,104 260,098 260,098 260,097 260,097 260,097 260,096 260,096 

302 260,117 260,110 260,110 260,109 260,109 260,109 260,109 260,109 

303 260,109 260,102 260,102 260,101 260,100 260,100 260,100 260,100 

304 260,113 260,107 260,107 260,106 260,105 260,105 260,105 260,105 

                  

401 264,169 264,163 264,163 264,163 264,162 264,162 264,161 264,161 

404 264,088 264,081 264,081 264,080 264,079 264,078 264,077 264,077 
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V tabulce 7 jsou vypo�tené relativní poklesy jednotlivých op�r a podp�r 

spodní stavby mostního objektu D 216, které jsou graficky znázorn�né v grafech 1 

až 4. 

Tabulka 7. Relativní poklesy kontrolních etap vzhledem k po�áte�nímu m��ení (nultá etapa). 

�íslo 
bodu

rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl 

H1-H0

[m] 
H2-H0

[m] 
H3-H0

[m] 
H4-H0

[m] 
H5-H0

[m] 
H6-H0

[m] 
H7-H0

[m] 
H8-H0

[m] 
H9-H0

[m] 
H10-H0

[m] 
H11-H0

[m] 
H12-H0

[m] 
H13-H0

[m] 
H14-H0

[m] 

101 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,006 -0,009 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,012 -0,012 -0,014 -0,014

104 -0,002 -0,003 -0,004 -0,004 -0,005 -0,008 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,010 -0,011 -0,012 -0,012

                              

201 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007

202 -0,001 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008

203 - -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 - - - 0,000

204 -0,002 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007

                              

301 -0,002 -0,005 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008

302 -0,002 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008

303 -0,002 -0,003 -0,005 -0,005 -0,005 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009

304 -0,002 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008

                              

401 -0,001 -0,003 -0,004 -0,005 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008

404 -0,002 -0,003 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 -0,008 -0,009 -0,010 -0,011 -0,011

Graf 1. �asová k�ivka sedání op�ry OP1 
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Graf 2. �asová k�ivka sedání podp�ry P2 

Graf 3. �asová k�ivka sedání podp�ry P3 

Graf 4. �asová k�ivka sedání op�ry OP4 
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6.4 Vyhodnocení relativních pokles� jednotlivých podp�r 

Výsledkem je celkový pokles jednotlivých podp�r a op�r spodní stavby 

mostního objektu D 216 uvedený v tabulce 9, který je znázorn�n v grafu 5. Jedná 

se o rozdíl absolutních hodnot posledního kontrolního m��ení uskute�n�ného 15. 

10. 2012 (etapa 14) a m��ení výchozího (nultá etapa) uskute�n�ného 19. 11. 2007 

(viz tabulka 8). Z d�vod� zni�ení zna�ky bodu 203 na podp��e P2 byl pokles bodu 

vypo�ten z rozdílu desáté etapy od výchozí.

Tabulka 8. Absolutní výšky jednotlivých op�r a podp�r první a poslední etapy. 

�íslo 
bodu 

19.11.2007 15.10.2012 rozdíl 

H0 H14 H14 - H0

Bpv [m] Bpv [m] [m] 

101 264,447 264,433 -0,014 

104 264,354 264,342 -0,012 

        

201 259,877 259,870 -0,007 

202 259,805 259,797 -0,008 

203* 259,855 259,848 -0,007 

204 259,864 259,857 -0,007 

        

301 260,104 260,096 -0,008 

302 260,117 260,109 -0,008 

303 260,109 260,100 -0,009 

304 260,113 260,105 -0,008 

        

401 264,169 264,161 -0,008 

404 264,088 264,077 -0,011 

Tabulka 9. Relativní pokles jednotlivých op�r a podp�r spodní stavby mostu D 206. 

�ada OP1 
[m] 

P2 
[m] 

P3 
[m] 

OP4 
[m] 

1 P -0,014 -0,007 -0,008 -0,008

2 P - -0,008 -0,008 - 

3 L - -0,007 -0,009 - 

4 L -0,012 -0,007 -0,008 -0,011
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Graf 5. Celkový pokles spodní stavby mostu D 216.

Dle statického výpo�tu založení byl p�edpokládaný pokles krajních op

s p�edpokladem, že 50 % poklesu krajních op

, zbytek dlouhodob�, viz [5]. P�tiletým sledováním sedání stavby by

tší pokles krajní op�ry OP1 a vnit�ních podp�r P2, P3 a nebylo zatím 

edpokládaného rozdílu v poklesu 10 mm mezi op�

la být provedena rektifikace ložisek na krajních op�
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 mostního objektu D 216 
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Celkový pokles spodní stavby mostu D 216.
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7 ZÁV�R 

Geodet, stejn� jako stavbyvedoucí a technický dozor investora stavby, je 

významnou sou�ástí stavebních prací v procesu p�ípravy, realizace a dokon�ení 

stavby. Cílem práce bylo popsání zem�m��ických �inností, zp�sob jejich realizace 

a prezentace výsledk� t�chto �inností p�i provád�ní stavby mostního objektu D 

216, tj. vyty�ovacích a kontrolních m��ení jednotlivých stavebních konstrukcí, 

geodetického sledování spodní stavby mostu a zam��ení skute�ného provedení 

stavby. V dalších �ástech se práce zabývá zem�m��ickými �innostmi p�i 

dokumentaci a p�i provozu stavby mostního objektu D 216, tj. zhotovení 

geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby a vyhodnocení 

geodetického sledování spodní stavby. 

Všechny výsledky jednotlivých etap vyty�ovacích a kontrolních prací byly 

ov��eny ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem (ÚOZI) a protokolárn�

p�edány zhotoviteli. Z výsledk� kontrolních m��ení, které jsou sou�ástí p�íloh této 

práce, je patrné p�ekro�ení n�kterých geometrických parametr� v pr�b�hu 

výstavby. Tyto odchylky a jejich povaha byla posouzena zhotovitelem stavby (IS 

Košice) a technickým dozorem investora (�SD) a nebylo rozhodnuto o dalších 

úpravách, stavba byla dokon�ena dle p�vodního projektu. Po dokon�ení stavby 

mostního objektu D 216 byla zam��ena a vyhotovena geodetická dokumentace 

skute�ného provedení stavby a op�t ov��ena ÚOZI. Tato dokumentace se stala 

sou�ástí Dokumentace skute�ného provedení stavby (DSPS). 

Vyhodnocení geodetického sledování spodní stavby mostního objektu D 

216 se provád�lo po každé etap� m��ení a bylo op�t ov��eno ÚOZI a protokolárn�

p�edáno zhotoviteli. Dle objednávky byly sou�ástí vyhodnocení �asové k�ivky 

sedání jednotlivých op�r a podp�r a celkový relativní pokles získaný z rozdílu 

první a poslední etapy m��ení. 

Na mostním objektu D 216 se i do budoucna po�ítá s geodetickými 

pracemi, a to se zam��ením dalších etap geodetického sledování spodní stavby 

mostu na základ� objednávky správce mostu. 
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