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Anotace 

 Předmětem řešení mé diplomové práce byla problematika geodetických činností 

souvisejících s výstavbou přeložky silnice I/61 mezi obcí Sverepec a městem Považská 

Bystrica. Přeložka byla budována v rámci projektu "Dálnice D1 Sverepec - Vrtižer". 

V teoretické části jsem se zabýval popisem technologie výstavby silnice a použitými 

metodami polohového a výškového měření a vytyčování při jej výstavbě.  Praktická část 

popisuje kdy, jak a proč se popsané metody využily při výstavbě. Dále obsahuje popis 

kancelářských činností jako jsou příprava podkladů pro vytyčování, způsob zpracování 

naměřených údajů a vyhotovení dokumentace k příslušným etapám výstavby. 

Klíčová slova: technologie GNSS, SKPOS, MicroStation, geometrická nivelace, 

konstrukční vrstvy, měření, vytyčování. 

 

Summary 

The object of my diploma thesis was the issue of geodetic activities related to the 

construction of rerouting road I/61 between the village Sverepec and town Považská 

Bystrica. Rerouting of road was built within the project "D1 Sverepec - Vrtižer". In the 

theoretical part, I focused on describing technology of road construction and used methods 

of positional and height measurements and setting out during road construction. Practical 

part describes when, how and why are described methods used during road construction. It 

also contains descriptions of office activities such as preparing materials for setting out, 

method of processing the measured data and the preparation of documentation to the 

relevant stages of construction. 

Keywords: GNSS technology, SKPOS, MicroStation, geometric levelling, 

structural layers, measuring, setting out. 
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Seznam použitých zkratek 

 

DSP -  Dokumentace pro Stavební Povolení 

MŽP SR – Ministerstvo Životného Prostredia Slovenskej Republiky 

EIA – Environmental Impact Assessment 

STN – Slovenské technické normy 

MDPaT – Ministerstvo Dopravy, Pošt a Telekomunikací 

TP – Technické podmínky 

SO – Stavební objekt 

KÚ – Konec úseku 

PPBP – Podrobní polohové bodové pole 

ZPBP – Základní polohové bodové pole 

GNSS – Globální Navigační Satelitní Systémy 

DSVS – Dokumentace skutečného vyhotovení stavby 

GP – Geometrický plán 

ZMD – Základní mapa dálnice 

ŠPS – Štátna prostorová sieť 

ŠTS – Štátna trigonometrická sieť 

VS – Vytyčovací síť 

S-JTSK – Systém – Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální 

ÚGKK SR – Úřad Geodézie, Kartografie a Katastru Slovenské Republiky 

NR SR – Národná Rada Slovenskej Republiky 

ŠNS – Štátna nivelačná sieť 

ZNS – Základní nivelační síť 

ET – Elektronické teodolity 

PBP – Podrobné bodové pole 

SKPOS – Slovenská priestorová observačná sieť 

VRS – Virtuální referenční stanice 

TN – Technická nivelace 

VPN – Velmi přesná nivelace 

DSRS – Dokumentácia skutečného realizovania stavby 
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1. ÚVOD 

 

Předmětem řešení diplomové práce bylo teoretické a praktické zabývání se 

problematikou geodetických činností souvisejících s výstavbou přeložky silnice I/61 mezi 

obcí Sverepec a městem Považská Bystrica, která byla budovaná v rámci projektu "Dálnice 

D1 Sverepec - Vrtižer" a dalšími věcmi souvisejícími s projektem silnice. Předmětem 

práce je přeložka silnice 1/61 v objektu 126-00, který se pravidelně napojuje na objekt 

121-00. Jedná se o úsek od km 1,640 61 až po km 2,85029.  

V úvodu se práce zabývá dopravní infrastrukturou v dané oblasti a důvody proč 

byla potřebná výstavba přeložky silnice I/61. V další kapitole dopodrobna popisuje úsek 

silnice, který se v diplomové práci zpracovával. Také se v práci nachází podrobný popis 

technologie výstavby, jako jsou popis funkčního a technického řešení, postup stavebních 

prací a také geodetickými činností, kterých se účastní geodet. 

V teoretické části se práce zabývá opisem technologie měřických a vytyčovacích 

prací. Jde hlavně o polární metodu, technologie GNSS s využitím služby SKPOS a 

geometrickou nivelaci. Velký důraz je kladen hlavně na technologii GNSS s využitím 

služby SKPOS a praktické zkušenosti s využitím téhle metody. 

V praktické části se práce zabývá podrobným popisem geodetických činností, se 

kterými se setkáváme během výstavby. Jde o popis prací souvisejících s vybudováním 

bodového pole stavby, zaměřením původního terénu a porovnáním s projektovaným 

stavem, vytyčováním, měřením předmětů stavby k měsíčným fakturacím, porovnáním 

skutečného vyhotovení konstrukčních vrstev s projektovanými, zaměřením definitivního 

stavu stavby a vyhotovením finální dokumentace stavby.  

 

 

 

 

 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 2 

 

2. Dopravní infrastruktura 

 

Dle [9] dálnice na území Slovenska, stávající i navrhované, byly na II. Panevropské 

dopravní konferenci konané v roce 1994 na Krétě a návazně na celoevropské dopravní 

konferenci v Helsinkách v roce 1997 zahrnuty do silniční sítě multimodálních koridorů. 

Dálniční tah D1 je v Slovenské republice základním tahem ve směru západ - 

východ. Po jeho dokončení bude zároveň i součástí evropské silnice E 50, která prochází v 

trase Brest - Paris - Saarbrücken - Nürnberg - Praha - Brno - Trenčín - Žilina - Poprad - 

Prešov - Košice - Užgorod, s pokračováním přes Ukrajinu a Rumunsko směrem na jih ( na 

Bucurest) a druhou trasou přes země bývalého Sovětského svazu dále na východ. Současně 

je trasou evropského tahu E 75 v trase Žilina - Bratislava a zároveň součástí transevropské 

magistrály (TEM) sever - jih. 

Dobudování dálničního tahu D1 směrem do Žiliny urychlilo Usnesení vlády SR 

č. 213 ze dne 4. března 2004 k návrhu Investiční smlouvy týkající se navrhované výstavby 

závodu na montáž automobilů v Žilině, mezi KIA MOTORS CORPORATION, 

Slovenskou republikou a městem Žilina. Z výše uvedených údajů byla strategická priorita 

výstavba dálničního úseku Sverepec - Vrtižer v celostátních i evropských souvislostech. 

Dle [9] byly navrženy tři varianty vedení trasy Dálnice D1 Sverepec - Vrtižec. 

Závěrečné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí SR a Ministerstvem 

dopravy, pošt a telekomunikací SR z 23.10.2001, které doporučuje provedení navrhované 

činnosti "Dálnice D1 Sverepec - Vrtižer" a stanovuje pořadí environmentální vhodnosti 

hodnocených variant, mezi nimiž je i varianta V2a/II. Pro výběr této varianty, který byl 

výchozí pro zpracování dokumentace v roce 2003, bylo rozhodující, že měl s odstupem 

nejlepší technicko-ekonomické parametry, přičemž negativa, které se daly kvantifikovat, 

nebyla zásadní překážkou pro návrh dálnice. 

V průběhu stavebních řízení a majetkoprávních vypořádání v letech 2005 a 2006 

byly účastníky těchto procesů vyvolané úpravy v DSP, které se průběžně řešily změnami 

DSP. V zpracované aktualizací DSP z listopadu 2007 jsou zapracovány požadavky ze 

závěrečného stanoviska MŽP SR z procesu EIA k cestě I/61 z 12.3.2007. 
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Obr. č. 1 - Přehledná situace vedení trasy Dálnice D1 a silnice I. třídy E61 mezi 

obcí Sverepec a městem Považská Bystrica 

Vedení dálnice je kompromisem po několikaletém procesu hledání její trasy v 

rámci celé řady přípravných dokumentací a posuzovacích procesů. V konečném důsledku 

prostorové vedení trasy dálnice vychází z daných územních, geologických a terénních 

možností, přičemž nevybočuje pro dálnici z běžných zásad nebo normových ukazatelů. 

Křižovatka Sverepec se vybudovala až v další etapě výstavby, po vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení na přeložku silnice I/61 a dalších, s ní nezbytně 

souvisejících objektů (proces EIA na přeložku I/61 byl ukončen v březnu 2007). 

V blízkosti křižovatky Sverepec bylo vybudováno i Středisko správy a údržby 

dálnic Považská Bystrica, jehož význam přesahuje rámec této stavby, protože bude sloužit 

i pro navazující úseky dálnice od Nemšová po Hričovské Podhradie. 

Dle [9] na základě jednání Národní dálniční společnosti s Ministerstvem dopravy, 

pošt a telekomunikací Slovenské republiky definoval objednatel Dokumentaci na nabídku 

(DP) ještě v roce 2005 rozdělení stavby "Dálnice D1 Sverepec - Vrtižer" na tyto části: 

- 1. úsek, Dálnice D1 v km 0,000 - 4,900, (po křižovatku Centrum) 

- 2. úsek, Dálnice D1 v km 4,900 - 9,595 (od křižovatky Centrum) 

- 3. úsek, Křižovatka Sverepec, SSÚD a související objekty 

- 4. úsek, Proložky I/61, II/517 a místní komunikace 

- 5. úsek, Technologie informačního systému dálnice 
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Tah cesty I/61 je dotčen v prostoru za Sverepcem k Boží muke, kde má současná 

cesta I/61 velmi nepříznivé směrové a výškové parametry. V souvislosti s křižovatkou 

Sverepec, která bude umístěna právě v tomto místě, se cesta I/61 přeloží do nové polohy s 

posunem směrem jihovýchodním, s vylepšením jejich směrových a výškových parametrů. 

 

Obr. č. 2- Dálnice D1 Sverepec – Vrtižer, I .úsek, km 0,000 - 4,900 

 

 

Obr. č. 3- Ortofotosnímka se zobrazením přeložky silnice I/61, dálničních 

přivaděčů a SSÚD 
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3. Popis lokality 

 

Základní identifikační údaje o stavbě dle [9]: 

Stavba:  Dálnice  D1 Sverepec – Vrtižer, I.úsek,  km 0,000-4,900  

Objekt:  126 - 00 Přeložka silnice I/61, úsek křižovatka Sverepec –  

přeložka silnice  II/517 

Kraj:   Trenčiansky 

Obvod:    Považská Bystrica 

Katastrální území: Považská Bystrica, Dolný Moštenec 

Druh stavby:   novostavba 

Stavebník:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 

   Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 

   Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

Směrové vedení trasy: 

Začátek objektu 126-00 dle [9] navazuje na objekt 121-00, který řešil přeložku 

silnice I/61 v křižovatce Sverepec. Od km 0,800 je plynulé napojení na stávající stav a do 

konce úseku řešeného objektu se provede jen obnova asfaltového krytu. V km 0,943 92 

objektu 126-00 je styková křižovatka tvaru "T" s přeložkou silnice II/517. Vlastní konec 

úseku přeložky silnice I/61 je v km 1,209 68. 

Maximální směrové odchylky od stávající trasy jsou od 20 m do 45 m. Od km 

0,800 do konce úseku trasa přeložky směrově a výškově sleduje stávající stav. Přeložka 

silnice I/61 tvoří významné dopravní napojení města Považská Bystrica na dálniční 

křižovatku Sverepec. 
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Geologické prostředí: 

Geologické prostředí je dle [9] tvořeno horninami dvou stratigraficko-litologických 

jednotek. Predkvarterny horniny jsou zastoupeny horninami neogénu (spodní miocén - 

vrchní burdigal) a pokryvnými sedimenty kvartéru. Pokryvné sedimenty tvoří proměnlivou 

souvislou vrstvu a jsou zastoupeny jílmi, písčitými jílmi s různým výskytem deluviálních 

suti ve formě vykliňujících vrstev a vrstviček. Neogén tvoří souvrství písků a pískovců, ve 

vyšších partiích se nacházejí pelitické sedimenty šedé až tmavošedé barvy. Podloží 

neogenního souvrství, které je tvořeno horninami křídy (směrem na Manín) a obalovým 

flyšem (směrem na Púchov). Tektonické poměry území jsou komplikované. 

Nepříznivá skladba hornin neogénu ve zkoumané oblasti vytváří málo příznivé 

hydrogeologické poměry.  
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4. Technologie výstavby 

 

4.1. Popis funkčního a technického řešení: 

V objektu 126-00 se dle [9] řeší úprava nevyhovujících parametrů stávající silnice 

I/61 na normové hodnoty ve smyslu STN 73 6101 pro návrhovou rychlost vn = 70 km/hod. 

Přeložka silnice I/61 v daném úseku je vedena v koridoru stávající silnice I/61.  

 

Základné údaje: 

Délka trasy ......................... 1 209,68 m 

Směrové oblouky ............... 320 m – 650 m  

Výškové oblouky ............... 3 000 – 10 000 m 

Podélný sklon ..................... 0,50 % - 4,55% (0,30% napojení na stávající stav) 

Příčný sklon dostředný ....... 2,50 % - 4,50 %  

 

Směrové a výškové vedení: 

Trasa přeložky silnice I/61 je dle [9] navržená na návrhovou rychlost vn = 70 

km/hod, čemu odpovídají parametry směrového vedení (min.R = 320 m, L = 70 m), 

výškového vedení (Ru=5 000–10 000 m, Rv = 3 000 m–10 000 m) a klopení vozovky (min. 

2,5%, max. 4,50%). Směrové a výškové vedení je zřejmé ze situace a podélného profilu. 

 

Šířkové uspořádaní: 

Silnice I/61 je dle [9] navržená v kategorii C 11,5/70 se šířkovým uspořádáním 

jízdného pásu: 

šířka jízdných pruhů ........................................................... 2 x 3,50 m 

vodící proužky.................................................................... 2 x 0,25 m 

šířka zpevněné krajnice ...................................................... 2 x 1,50 m 

nezpevněná krajnice (započítaná do volné šířky) .............. 2 x 0,50 m 

volná šířka .......................................................................... 11,50 m 
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Při odbočovacím jízdním pruhu v těsné návaznosti na křižovatku s přeložkou 

silnice II/517, jakož i při pruhu pře odbočení vlevo se šířkové uspořádání jízdného pásu 

upravuje následovně: 

šířka průběžných jízdních pruhů ........................................ 2 x 3,50 m 

šířka zařaďovacího nebo odbočujícího jízdného pruhu ..... 1 x 3,50 m 

vodící proužky.................................................................... 2 x 0,25 m  

šířka zpevněné krajnice ...................................................... 2 x 0,50 m 

nezpevněná krajnice (započítána do volné šířky) .............. 2 x 0,50 m 

volná šířka .......................................................................... 13,00 m 

Jednotlivé úseky odbočovacích a připojovacích pruhů, jakož i pruhů pro odbočení 

vlevo a dopravních stínů, jsou navržené podle STN 73 6102. Rozšíření vozovky jsou 

zřejmá ze situace a výkresů dopravních značení.    

 

Křižovatky: 

Na trase přeložky silnice I/61 je dle [9] jedna úrovňová styková křižovatka tvaru 

„T“ v km 0,934 49 s přeložkou silnice II/517. Kromě ní je v objektu 126-00 navržený i 

vjezd v km 0,554 54 vlevo k rodinným domům a bývalému areálu motorestu, dále v km 

0,794 48 vpravo vjezd na polnohospodářskou půdu a km 0,989 96 vlevo vjezd k prodejně 

živých ryb. 

 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce vozovky na přeložce silnice byla navržená jako polotuhá v smyslu TP 

0502 „Navrhování netuhých a polotuhých vozovek“ (MDPaT SR, březen 2002) a TP 

04/2002 „Katalog konstrukcí vozovek pro osové zatížení 115 kN“ (SSC Bratislava, duben 

2002), přičemž byla zohledněna kritéria výhledového dopravního zatížení, klimatické 

podmínky a deformační charakteristiky zemin v podloží. Navržené složení vozovky dle [9] 

je: 

asfaltový koberec mastixový střednězrnný modifikovaný AKMS I 40mm  STN 73 6121 

asfaltový beton velmi hrubozrnný modifikovaný               ABVH I  50mm  STN 73 6121 

obalované kamenivo hrubé             OKH I   100mm  STN 73 6121 

cementová stabilizace               SC I     200 mm STN 73 6125 
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štěrkodrť                                                                     ŠD  200mm  STN 73 6126 

spolu min.    590 mm         

Konstrukce vozovky vyhovuje na třídu zatížení I (podle STN 73 6114 „velmi 

těžké“ víc jako 3500 voz/24 hod - TNV). Tepelný odpor vozovky je 0,344 m
2
.K.W

-1
.   

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se použije spojovací postřik (0.5kg/m
2
), na 

rozhraní spodní a horní podkladové vrstvy vozovky se použije infiltrační postřik 

(0.5kg/m
2
). 

V zářezových úsecích v km 0,000 - 0,125; 0,375 - 0,475; 0,675 - 0,800 je potřebné 

málo únosné podloží vozovky nahradit 0,50 m hrubou vrstvou z kvalitního kamenitého 

materiálu. 

  

Odvození: 

Odvození povrchu vozovky je dle [9] zabezpečené jejím podélným a příčným 

sklonem. Srážkové vody z vozovky a ze svahů silničního tělesa jsou zachytávané do 

silničních příkopů. Příkopy jsou vyústěny do levostranného bezejmenného přítoku potoka 

Mošteník. Všechny silniční příkopy jsou dlážděné. 

Odvození podsypové vrstvy vozovky je zajištěno příčným spádem plánu, vyústění 

na svah silničního tělesa. 

Silniční propusti jsou navrženy jako železobetonové trubkové v staničeních: 

- km 0,182 28; DN 1200 délky 37,60 m 

- km 0,559 70 vlevo; DN 800 délky 20,10 m 

- km 0,989 96 vlevo; DN 800 délky 10,10 m 

      

Bezpečnostní zařízení: 

Na přeložce silnice I/61 se dle [9] osadí ocelové svodidlo na krajnici při vysokých 

násypech, přičemž se všechny svodidla vybaví odrazkami uvnitř svodnice. V úsecích 

silnice, kde není třeba svodidlo, se osadí směrové sloupky.  
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Dopravní značení: 

Přeložka silnice I/61, jakož i ostatní související komunikace a dopravní plochy 

budou dle [9] vybaveny vodorovným a svislým dopravním značením ve smyslu vyhlášky 

č. 225 z roku 2004. Výkres trvalého dopravního značení zohledňuje stav objektu po 

ukončení stavby.  

 

Ostatní části objektu: 

Dle [9] součástí objektu 126-00 jsou kromě výše uvedených vjezdů i autobusové 

zastávky za mostem nad potokem Mošteník. Před začátkem úseku na délce 71,0 m je nutné 

upravit příčný sklon vozovky, což se provede asfaltobetonovými úpravami  - odfrézováním 

a položením nové obrusné vrstvy krytu v požadovaném sklonu.  

 

4.2. Postup stavebních prací: 

Hlavní zásady postupu výstavby: 

Dle [9] objekt bylo možné začít budovat až po přípravných pracích souvisejících 

s uvolněním staveniště po zrealizování překládek všech inženýrských sítí. Danou část 

přeložky silnice I/61, kterou zahrnuje objekt 126-00 bylo možné budovat nezávisle od 

výstavby objektů křižovatky Sverepec (SO 111-00, SO 121-00). Z hlediska odlehčení 

dopravy a zlepšení bezpečnosti na staveništi bylo doporučeno budovat objekt 126-00 až po 

přípravných pracích souvisejících s uvolněním staveniště po zrealizování překládek všech 

inženýrských sítí. 

Danou část přeložky silnice I/61, kterou zahrnuje objekt 126-00 bylo možné 

budovat nezávisle od výstavby objektů křižovatky Sverepec (SO 111-00, SO 121-00). 

Z hlediska odlehčení dopravy a zlepšení bezpečnosti na staveništi bylo doporučeno 

budovat objekt 126-00 po uvedení vlastní dálnice D1 do užívání. 

Rozhodující část objektu -  od km 0,000 po km 0,800 bylo možné budovat po 

částech, které jsou v souběhu se stávající silnicí I/61. Při napojení na stávající dopravní 

systém – na začátku úseku a v km 0,400 -0,500 se veřejný provoz odklonil na objížďky 

pomocí přenosného dopravního značení. Nejnáročnější byl na realizaci úsek v km 0,725 – 

0,800, kde docházelo napojení objektu na silnici I/61. Toto napojení se zrealizovalo 
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po polovinách s pokyny dopravy do jednoho jízdního pruhu s upravenou předností v jízdě 

za pomoci přenosného dopravního značení (resp. světelné signalizace). Úprava cesty I/61 

v km 0,800 – KÚ spočívala v levostranném rozšíření vozovky s doplněním příkopu (ve 

směru staničení), v obnově živičného krytu tloušťky 90 mm, úpravy mostu nad potokem 

Moštenik a doplnění autobusových zastávek. Veřejný provoz byl mírně omezený 

a usměrnil se přenosným dopravním značením.  

 

Zemní práce: 

Po odstranění stávajících porostů se dle [9] převedlo v celé trase odhumusování 

v tloušťce podle pedologického průzkumu a je určená po úsecích: 

 0,20 m v km 0,000 – 0,170 

 0,30 m v km 0,170 – 0,500 

 0,35 m v km 0,500 – 1,000 

Návrhy zemních těles vycházely z doporučení uvedených v inženýrsko-

geologickém průzkumu. Sklony násypů jsou 1:2. Násypy budovali jako sendvičové, 

vrstvením i z méně vhodných, převážně jílovitých zemin z trasy stavby (zářezové svahy) 

v kombinaci s vhodnějšími zeminami dovezených z jednoho, nebo více zemníků. 

V případě použití jen málo vhodných jílovitých zemin bylo nutné vybudování drenážní 

vrstvy po 2 metrových vzdálenostech od podloží násypu v celé šířce násypu ve sklonu min. 

3% - vložením syntetického drénu s oboustrannou filtrační geotextilií 30g/m
2
 pro urychlení 

konsolidace násypu. Pro případ budování násypů sendvičovým způsobem (1/3 vhodné 

štěrkovité zeminy, 2/3 méně vhodné v 400 mm zhutněných vrstvách) je drenážní vrstva 

tvořena vhodnými nesoudržnými zeminami. Podloží násypů se v celé trase po 

odhumusování opatřilo filtrační vrstvou z kamenitého materiálu resp. štěrkodrtě. Filtrační 

vrstva slouží k zabránění kapilární vzlínavosti z podloží násypu, odvedení průsakové vody 

z tělesa násypu a zlepšení kvality podloží a její tloušťka je 0,40 m. V případě výskytu 

poloh měkkých jílů byla nutná jejich výměna -  předpoklad jejich výskytu byl zejména při 

delúviích vodních toků.  

Výkopy byly navrženy ve sklonu 1:2. Zářezy jsou mělké, převážnou část výkopů 

tvořily silniční příkopy. V zářezových úsecích v km 0,000 - 0,125; 0,375 - 0,475; 0,675 - 

0,800 se aktivní zóna vozovky nahradila 0,50 m silnou vrstvou z kvalitního kamenitého 

materiálu. 
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Všechny svahy silničního tělesa se zajistí povrchovou úpravou humusováním v 

min. tloušťce 200 mm. 

 

Doprava během výstavby: 

Byla dle [9] řešena komplexně pro část stavby od dálniční křižovatky Sverepec přes 

úseky silnic I/61 a II/517 až po napojení silnice II/517 na ulici Slovenských partizánov 

(jižní obchvat města Považská Bystrica ve směru na Rajec včetně napojení Dolného 

Moštenca a sídliště Rozkvet) po etapách podle plánu organizace výstavby následovně:  

1. etapa 

- buduje se část objektu 126-00 mimo kolize s veřejným provozem, objížďka na z.ú. 

silnice I/61 (SO 162-00) a objížďka v trase silnice I/61 (SO 163-00), 

- dále se v této etapě buduje i napojení na silnici I/61 v km 0,800 po polovinách, s 

pokynem dopravy do jednoho jízdního pruhu s upravenou předností v jízdě za 

pomoci přenosného dopravního značení (resp. světelné signalizace), 

- vedení provozu je po stávajících cestách, omezení se vyznačí přenosným 

dopravním značením (resp. světelnou signalizací). 

2. etapa 

- buduje se část objektu 126-00, která křižuje stávající silnici I/61, 

- vedení provozu je po objezdních silnicích – ty tvoří stávající silnice I/61 a objížďka 

163-00; omezení veřejného provozu se vyznačí přenosným dopravním značením. 

3. etapa 

- buduje se část objektu 126-00, která zasahuje do stávající cesty I/61, rekonstruuje 

se cca 70 m cesty I/61 před začátkem úseku, 

- dále se provede obnova živičného krytu v km 0,800 - KÚ a zrekonstruuje se most 

na silnici I/61 (SO 215-01), 

- vedení provozu je po objízdné trase na začátku úseku silnice I/61 (SO 162-00), po 

nově vybudovaných úsecích obj.126-00 a stávající silnici I/61; omezení veřejného 

provozu se vyznačí přenosným dopravním značením. 

Po dobudování přeložky silnice I/61 (SO 126-00) se provoz přesměruje na tento 

objekt a zrealizují se rekultivace objezdních komunikací - SO 162-01 a SO 163-01. 
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Vytyčení objektu: 

Vytyčení trasy se dle [9]  provede ve smyslu STN 73 0422.  

 

Obecné požadavky: 

Stavební práce a všechny zabudované materiály musely odpovídat technicko-

kvalitativním podmínkám. 

 

Výkaz hlavních objemů objektu dle [9]: 

 a) Zemní práce 

     - násyp ........................................................................... 20 993 m
3
 

     - výkop .......................................................................... 7 201 m
3
 

 b) Vozovka ........................................................................ 12 959 m
2
 

 c) Jednostranné distanční svodidlo ................................... 284 m
1 

 d) Betonové svodidlo ........................................................ 76 m
1
 

 

4.3. Geodetická činnost při výstavbě: 

Úloha geodeta při výstavbě je velmi důležitá a nepostradatelná. Je účastníkem prací 

na stavbě už před samotným budováním, během budování, ale i na konci výstavby. 

Před výstavbou se jedná o zaměření původního terénu pro projektování stavby. 

Zaměření původního terénu slouží i na pozdější porovnávání s terénem během výstavby. 

Ať už se jedná o výkopové nebo násypné práce, odhumusování, nebo porovnání s 

definitivním stavem provedení stavby. Dále je předmětem činnosti geodeta vybudování 

vlastní vytyčovací sítě, buď na základě využití stávajících síti (PPBP, ZPBP, případně 

předešlých vytyčujících sítí), nebo si například síť vybudovat novým měřením využitím 

technologií GNSS. Před samotnou výstavbou se vytyčí trvalý a dočasný záběr stavby. Ten 

je třeba občas vytyčit i opakovaně v případě zničení bodů, pokud je na to požadavek ze 

strany stavebníka. 
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Nejvíce práce pro geodeta je během průběhu výstavby. Je to obrovský souhrn 

zaměřovacích, vytyčovacích a kancelářských prací. 

Vytyčovací práce - obsahují vytyčování jednotlivých konstrukčních vrstev 

silničního tělesa, žlabů, svodidel, propustků, dopravních značení, drenážních jam, 

Zaměřovací práce - obsahují zaměření jednotlivých konstrukčních vrstev silničního 

tělesa, terénních úprav, svodidel, propustků, svislého a vodorovného dopravního značení, 

hydroosevu a mnoha dalších věcí, které se zaměřovaly k fakturacím. 

Kancelářské práce - obsahují zpracování projektů, přípravu vytyčovacích výkresů, 

zpracování naměřených dat a podobně. 

Po ukončení výstavby se zaměří definitivní stav provedení stavby, který bude 

sloužit jako podklad pro vyhotovení DSVS a tvorbu GP. 
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5. Technologie měření 

 

Závazným souřadnicovým systémem pro polohové měření byl systém S-JTSK a 

pro výškové měření Bpv. Podmínkou ze strany stavebníka, kterým byla Národná dialničná 

spoločnosť a.s., bylo, aby všechna měření vycházeli z bodů vytyčovací sítě dálnice. Pro 

potřeby dalšího měření bylo tedy třeba ověřit stabilitu pilířů. Po kontrole bylo dohodnuto 

se stavebníkem i s geodetickým dozorem, že jako metodu polohového měření a vytyčování 

bude možné použít technologie GNSS v kombinaci s polární metodou a na výškové práce 

metodu technické nivelace. Všechna výšková měření se musela odvíjet od pilířů. 

 

5.1. Bodové pole  

Bodové pole budované pro potřeby ZMD se dle [4] dělí na polohové a výškové. 

Uvedená skutečnost však nevylučuje budování sdružených bodů, při kterých způsob 

stabilizace umožňuje umístění značky a jednoznačné definování polohy a současně i výšky 

bodu. Pro účely vyhotovování, údržby a obnovy ZMD se neuvažuje s využitím bodů, resp. 

budováním nových bodů tíhového bodového pole. 

 

Polohové bodové pole: 

Polohové bodové pole dle [4] tvoří body ŠPS, ŠTS a body PPBP, které se nacházejí 

v blízkosti, resp. v zájmovém území dálnice. Součástí polohového bodového pole jsou i 

body vytyčovací sítě (VS) dálnice, pokud jsou určeny v souřadnicovém systému JTSK. 

Body VS dálnice, kterých souřadnice byly určeny v jiném souřadnicovém systému, se musí 

určit v systému JTSK. O způsobu určení rozhoduje správce ZMD na základě předloženého 

projektu ZMD. Při budování nových bodů a při údržbě a obnově existujícího bodového 

pole se postupuje podle ustanovení těchto předpisů: 

- vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., kterou se provádí zákon NR SR č. 215/1995 

Z. z. o geodézii a kartografii; 

- instrukce ÚGKK SR č. NP-3638/1994 na práce v polohových bodových polích (I 

74.20.73.12.00); 

- STN 73 0415. 
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Souřadnice bodů polohového bodového pole dle [4] lze stanovit i jiným způsobem 

(metodou měření) jak je uvedeno v předmětné instrukci nebo v STN 73 0415, pokud tento 

garantuje splnění níže uvedených krajních podmínek kvality určení bodů. Přesnost určení 

bodů polohového bodového pole se posuzuje na základě hodnoty jejich střední 

souřadnicové chyby 

 225,0 yxxy mmm   

kde mx a my jsou střední chyby souřadnic X a Y posuzovaného bodu, které 

vyjadřují relativní přesnost ve směru souřadnicových os vzhledem na body, ze kterých se 

určili. Měření se provádí s takovou přesností, aby nebyla překročena základní střední 

souřadnicová chyba z vyrovnání, resp. se nepřekročily krajní odchylky uzávěrů určujících 

obrazců (např. polygonových tahů, řetězců). Krajní odchylka se přitom stanovuje na 2,5 

násobek základní střední souřadnicové chyby. 

Pro účely ZMD lze použít body stávajících bodových polí: 

- ŠPS a ŠTS, pokud jejich základní střední chyby jsou mxy ≤ 0,02 m; 

-    PPBP a VS dálnice, pokud jejich základní střední chyby jsou mxy ≤ 0,06 m. 

 

Výškové bodové pole: 

Výškové bodové pole dle [4] tvoří body ŠNS a zvláštních nivelačních sítí (ZNS), 

které se nacházejí v blízkosti, resp. v zájmovém území dálnice. Součástí výškového 

bodového pole jsou i body vytyčovací sítě (VS) dálnice, pokud byly určeny v systému 

Bpv, a v souladu s ustanoveními dále uváděných instrukcí a metodických návodů. 

Při budování nových bodů a při údržbě a obnově existujícího bodového pole se dle 

[4] postupuje podle ustanovení těchto předpisů: 

- vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., kterou se provádí zákon NR SR č. 215/1995 

Z. z. o geodézii a kartografii; 

- instrukce SÚGK SR č. 3-2169/1982 na práce ve výškových bodových polích (I 

74.20.73.13.00); 

- metodického návodu SÚGK SR č. 3-39/1982 na budování, obnovu a údržbu 

výškových bodových polí (MN 74.20.73.13.00). 

Přesnost bodů výškového bodového pole se posuzuje na základě jednotkové střední 

(kilometrové) chyby 
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kde: nR je počet nivelačních oddílů, 

ρ je odchylka v převýšení mezi nivelací tam a zpět pro oddíl v [mm], 

R je délka oddílu v [km]. 

Pro účely ZMD se použijí body, kterých nadmořské výšky byly určeny nivelačními 

tahy se střední kilometrovou chybou m0 ≤ 5,0 mm. 

 

Stabilizace a ochrana bodů: 

Stabilizace a ochrana bodů polohových a výškových bodových polí se dle [4] 

provádí v souladu s ustanoveními STN 73 0415 nebo STN ISO 4463-2. 

 

Přístrojové vybavení: 

Pro určení souřadnic a výšek bodů bodových polí ZMD se dle [4] použijí přístroje, 

jejichž kvalitu vyhotovitel zkontroluje před měřením podle STN ISO 17123-2 až STN ISO 

17123-8. Uskutečnění kontrolních měření a splnění kritérií kvality přístrojů dokladuje 

záznamem z kontrolních měření, který tvoří nedílnou součást dokumentace ZMD. 

 

5.2. Metody měření: 

Dle [2] při výběru metody zaměření jednotlivých bodů přihlížíme různé okolnosti. 

Jde například o přístrojové vybavení, strukturu bodového pole, přístupu k zaměřováním 

území, reliéfu terénu, tvaru pozemku, nebo předmětu měření. Nezanedbatelným faktorem 

je i cena měření. Nebylo by dobré, aby byla nižší jako náklady za provedené práce. Při 

výběru metody měření v zásadě platí, že nezáleží na tom, která metoda je psána v 

příslušných předpisech, pokud jejím použitím splníme požadovanou přesnost zaměření. 

Přístroje a pomůcky na měření odpovídají metodě měření. Úhly měříme optickými 

a elektronickými teodolity (ET), délky pásmem, dálkoměry a elektronickými teodolity. 

Měření metodami GNSS využívá jedno a dvoufrekvenční satelitní přijímače. Výsledky 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 18 

 

měření se zaznamenávají v zápisníku, měřickém náčrtu, v terminálu ET a přijímači GNSS.

  

5.2.1. Polohové měření: 

Cílem polohového měření je dle [2] vyhotovit situační, čili polohopisnou mapu 

území. Měřením veličin (úhly, délky) z bodů tzv. polohového bodového pole (PBP) se 

určuje poloha, tvar a velikost zobrazovaných předmětů. Polohové bodové pole tvoří základ 

polohového měření, které se podle potřeby doplní o další body a měřické přímky. Měření 

polohopisu lze provést: 

- grafickou metodou, 

- číselnou metodou. 

Grafická metoda dnes nenachází uplatnění, na měření polohopisu se používá jen 

velmi zřídka. Mnohem častěji se používají číselné metody, zejména metoda polárních 

souřadnic. 

 

5.2.1.1. Polární metoda 

Dle [1] patří mezi nejpoužívanější metody měření v současnosti. Je často 

kombinovaná s metodami GNSS. 

Stanovisko měření (pól) Pn a bod orientace Pn-1 vytvářejí orientovaný polární 

souřadnicový systém, ve kterém polohopisných prvky měření jsou ukazatel ai (směry yi) a 

délky si (obr. č. 4). Při zaměřování určité změny se vytvoří tolik polárních systémů, kolik 

bylo stanovisek měření. 

Po zcentrování a horizontování přístroje na bodu Pn vodorovné směry (směrníky) 

µ1, µ2,... µi na body 1, 2,.. i měříme od výchozího (nulového) směru, který představuje 

bod podrobného polohového bodového pole, nebo je s ním v určitém vztahu. Za nulový 

směr se zpravidla volí předchozí bod ve směru postupu měření, resp. nejvzdálenější 

vztažný bod. Současně s měřením směrů odměřujeme délky s1, s2, ... si od stanoviska 

přístroje po bod měření. Délky měříme ET (dálkoměrem). Pásmem se měří délky v 

rozsahu délky pásma. Délky záměr na podrobné body nemají být delší než nejvzdálenější 

bod, použitý na orientaci osnovy směrů. Předměty měření, pokud nejsou přirozeně 

signalizovány, vhodně označíme, např. výtyčkou (tyčí s odrazovým hranolem). 
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Vzdálenosti mezi dvěma polární odměřenými charakteristickými body kontrolujeme 

oměrnými mírami, případně křížovými mírami (např. oměrné míry budov a pod.). 

 

Obr. č. 4 -  Podrobné měření polární metodou 

  

Geometrickým základem pro tvorbu polohopisu jsou dle [1] vztažné polohové 

body. K nim patří: body ZPBP, pevné body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP, 

trvale nebo dočasně stabilizované pomocné měřické body. Bodové pole se v průběhu 

měření nadále podle potřeby zhušťuje. 

Pomocné měřické body určujeme různými metodami (GNSS, polygonový tah, 

protínání napřed). Stabilizujeme je dočasně, nejčastěji dřevěným kolíkem, v zastavěných 

územích např. hřebíkem zatlučeným do dlažby. Pomocné měřické body pro měření a 

provádění změn určujeme s takovou přesností, aby z nich určené podrobné body třetí třídy 

přesnosti splňovaly kritérium dané v jednotlivých technických normách. Spojnici dvou 

měřických bodů nazýváme měřické přímka.  

Výsledky měření, t.j. čísla bodů, délky a úhly zaznamenáváme do standardního 

nebo vhodně upraveného zápisníku. Polohopis se vykresluje do měřického náčrtu souběžně 

s postupem měření. 
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Zároveň s měřením polární metodou můžeme určit polohu stanoviska měření jeho 

určením metodou přechodného stanoviska. Tehdy v zájmu kontroly určení polohy bodu 

měříme úhly a délky nejméně na tři vztažné body. 

Měřický náčrt se dle [1] vyhotovuje stejně i u ostatních metod měření polohopisu.  

Oměrné míry mezi odměřenými body polohopisu představují uplatnění metody 

semipolárních souřadnic. Hlavním účelem měření oměrných mír je kontrola odměřených 

prvků polární a ortogonální metodou. Zároveň je oměrná míra jedním z prvků 

semipolárních souřadnic. Semipolární prvky měření jsou úhel (jako při polární metodě) a 

délka (oměrná míra) od posledně odměřeného bodu polární metodou po odměřený bod. 

Poloha bodu P2 je určena ve vztahu k bodu P1 úhlem ω2=α2-α1 a délkou a2. Délka s2 se 

vypočte ze vztahu 2

22

1

2

2212 sincos  sass  .  

Semipolární měření se využívá v případech, pokud po měřený objekt nemůžeme 

změřit délku s2, kterou nahradíme vzdáleností a2. Vzdálenost - oměrná míra a2 k 

odměřeným prvkům µ1, s1, µ2, s2 (s1, sk1, s2, sk2) představuje kontrolní (nadbytečný) prvek, 

který použijeme při vyčíslení rozdílu délek. 

 

Obr. č. 5 -  Metoda semipolárních souřadnic 

5.2.1.2. Globální navigační družicové systémy (GNSS) 

V 70. letech minulého století byl dle [3] vyvinut a postupně se dal do provozu první 

globální družicový navigační systém (GNSS) pro určování polohy objektů na povrchu 

Země. Systém, který vyvíjelo od roku 1973 Ministerstvo obrany Spojených států 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 21 

 

amerických, označovaný také GPS NAVSTAR (NAVigation System using Time and 

Ranging). 

Koncem minulého století se v Rusku uvedl do provozu systém GLONASS 

(GLObalnaja NAvigacijonnaja Sputnikovaja Systema) a od roku 2003 se buduje evropský 

systém GALILEO. Systém GALILEO budovaný státy Evropské unie bude prvním GNSS 

určeným pro využití v civilním sektoru. Ve fázi návrhů jsou družicové systémy Japonska 

(QZSS), Číny a také například Indie. Vývoj v oblasti GNSS směřuje ke společnému 

využívání družic více systémů. 

Za poslední roky se technologie GNSS staly běžně používanou geodetickou 

technikou při řešení celého spektra úkolů. Ať už jde o řešení od celosvětových a 

kontinentálních síti, přes geodynamiku až po inženýrskou geodézii nebo fotogrametrii. V 

současnosti jsou nejrozšířenější dva navigační systémy - NAVSTAR GPS (USA) a 

GLONASS (Rusko).  

  

Stručný popis systému NAVSTAR GPS 

Systém GPS NAVSTAR je dle [3] radionavigační systém vybudovaný na bázi 

umělých družic Země. Dává uživatelům vybavených speciálními přijímači informaci o 

jejich okamžité poloze, směru a rychlosti pohybu, jakož i o přesném čase. 

Primárním cílem koncepce GPS je navigace statických i pohybujících se objektů 

především pro vojenské účely. Základní metodou navigace je měření tzv. 

pseudovzdáleností mezi anténou přístroje a čtyřmi družicemi nad horizontem. Při znalosti 

polohy družic v geocentrickém souřadnicovém systému můžeme odvodit souřadnice 

antény přijímací aparatury. Z geometrického hlediska stačí měření ze tří družic. Měření na 

čtyři družice je potřebné pro stanovení rozdílu mezi časovým systémem hodin družice a 

časovým systémem hodin přijímače. GPS byl vyvinutý pro přesnou navigací v reálnem 

čase, t.j. poloha a vektor rychlosti musí být známe ihned (do 1s) po provedeném měření.  

Polohová přesnost je okolo 10-15m, což pro navigační účely stačí. Pro geodetické účely se 

místo absolutního určovaní polohy používají relativní metody, t.j. určuje se poloha 

vzhledem k jiné stanici, jejíž poloha je známá. Tato přesnost dosahuje 1-2 ppm, což je 1-2 

mm na kilometr vzájemné vzdálenosti dvou přijímacích zařízení, a při speciálních 

aplikacích až 0,1 ppm. 
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Systém NAVSTAR tak jako jiné se dle [3] člení na tři segmenty: 

- Vesmírný segment- soustava 24 aktivních a 3 záložních družic, v 6 drahách se 

sklonem 55°k rovníku ve vzdálenostech 19360 – 36 000km od Země. 

- Řídicí segment- provádí kontrolu činnosti systému, určovaní a předpověď drah 

družic a vysílaní informaci na družice. Shromážděné údaje se předávají na družice 

jednou denně. 

- Uživatelský segment- uživatelé vybavení přijímači a softwarem GPS pro různé 

aplikace využití GPS.  

 

Obr.č. 6 -  Rozmístnění stanic řídicího segmentu 

 

Základní pojmy 

- Kódové měření (Code measurements): používají se pseudonáhodné kódy vysílané 

družicemi, výsledkem jsou pseudovzdálenosti. Přesnost je řádově v metrech, 

měření je jednoznačné, není citlivé na občasné přerušení příjmu signálu a není třeba 

řešit problém ambiquit. 

- Fázové měření (Phase measurements): vychází z měření rozdílu fáze nosné vlny, 

přesnost je v milimetrech. Měření je mnohoznačné, je třeba řešit problém ambiquit. 

Přerušení příjmu signálu během měření způsobí skluz počítaní cyklů. 

- Absolutní určovaní polohy (Point positioning): určuje se polohový vektor bodu 

v pravoúhlém geocentrickém souřadnicovém systému WGS 84. Použitá metoda je 

měření pseudovzdáleností nejméně na 4 družice. Stačí jeden přístroj, přesnost je 

v metrech. 
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- Relativní určovaní polohy (Relative positioning): ze simultánních měření dvěma 

přístroji na dvou stanoviscích se určuje poloha nového bodu relativně k známému 

výchozímu bodu. Využívají se jak pseudovzdálenosti, tak především fázová 

měření, dosahuje se milimetrová přesnost. 

- Statické metody měření (Static positioning): přijímač je po dobu měření v klidu. 

Doba měření je od několika sekund až po několik hodin, podle vzdálenosti dvou 

přijímačů (relativní metoda) a požadavku na přesnost. Např. při geodynamických 

aplikacích probíhá měření i několik dnů. Ke statickým metodám řádíme i metodu 

pseudokinematickou, rychlou statickou metodu a metodu Stop and Go. 

- Kinematické metody měření (Kinematic positioning): jeden přijímač se během 

měření v rámci pozorovací série plynule pohybuje, druhý- referenční zůstává 

v klidu. Rozlišujeme dvě metody s inicializací na místě a s inicializací v první fázi 

pohybu. 

- Jednofrekvenční měření (Single frequency measurements): využívá se jen nosná 

vlna L1, ionosférické efekty se redukují pomocí modelů, přičemž aktuální 

numerické hodnoty se získávají z navigační zprávy. Vhodné pro vzdálenosti dvou 

přijímačů do 10 km. 

- Dvoufrekvenční měření (Dual frequency measurements): využívá se lineární 

kombinace frekvencí L1 a L2, která vyloučí vliv ionosféry. Nutné pro vzdáleností 

dvou přijímačů přes 10 km. 

- Přijímač s C/A-kódem (C/A-code receiver): měření pseudovzdáleností se odvodí 

pouze ze signálu na L1 pomocí C/A-kódu. Rekonstrukce nosné vlny L2 využívá 

metodu kvadratování. 

- Přijímač s P-kódem (P-code receiver): rychlejší a přesnější určování polohy 

z pseudovzdáleností. Rekonstrukce obou nosných vln L1 a L2 se provádí kódovými 

technikami.  

 

Metody na určení polohy  GNSS 

Výběr metody pozorování pro geodetické měření pomocí GPS dle [3] závisí na 

charakteru projektu, přičemž rozhodujícím kritériem je požadovaná přesnost. Výslednou 

přesnost přitom nemůžeme stanovit jen na základě zvolené metody a parametrů přijímače. 

Přesnost závisí také na dalších faktorech: aktuální geometrii rozložení a počtu družic nad 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 24 

 

obzorem, stavu ionosféry a především na použitém modelu a softwaru při zpracování 

měření 

- Statická metoda měření:  

Poloha bodu se určuje pomocí fázových měření a vede k nejpřesnějším výsledkům. 

Dva přístroje současně přijímají družicové signály na dvou koncových bodech 

základny. Geocentrické souřadnice jednoho bodu (referenční bod R) musí být 

známy. Relativním určením polohy se získají parametry základny – délka, azimut a 

zenitová vzdálenost ze známého bodu na určovaný bod.    

Přesnost určení základny je v milimetrech. Geocentrické souřadnice referenčního 

bodu se určí z měření pseudovzdáleností a stačí je znát s několikametrovou 

přesností. Perspektivní metodou je koncepce tzv. základních bodů (fiducial points). 

Jako referenční se volí body, jejichž geocentrické souřadnice známe 

s centimetrovou přesností. 

- Rychlá statická metoda: 

Rychlá statická metoda (Rapid static, Fast static) je v zásadě podobná klasické 

statické metodě, avšak výrazně se zkracuje doba měření. Zkrácení doby observace 

se dosahuje technologií rychlého určení ambiquit, což se dosahuje dvěma způsoby. 

První spočívá ve využití technických zlepšení při měření pseudovzdáleností. Byly 

vyvinuty přijímače, které při přijmi P-kódu dosahují přesnost větší jak 10 cm. 

Kombinací těchto přesných vzdáleností s fázovými měřeními se určí ambiquity 

v průběhu několika minut. Druhý způsob využívá speciální statické postupy, které 

při příjmu signálu z většího počtu družic využívají větší počet nadbytečných měření 

a určí ambiquity rovněž během několika minut.  

- Metoda Stop and Go: 

Při tomto postupu označovaném také jako polokinematická metoda se ambiquity 

určí na začátku vlastního měření. Samotné měření po určení ambiquit se provádí 

tak, že pohyblivým přijímačem měříme jen několik vteřin na jednotlivých bodech. 

Metoda se dá používat pouze v otevřeném terénu bez překážek, podobně jako 

kinematické metody.  

- Diferenční metoda v reálném čase: 

Tato metoda spočívá v určení reziduálních chyb družicových efemerid a 

atmosférické korekce z měření v síti permanentních stanic. Tyto chyby jsou 
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v centrále vypočítávány v reálném čase a po přihlášení se účastníka do sítě a sdělení 

přibližné polohy jsou mu zaslaný zpět diferenciální korekce vypočtené z modelu 

průběhu diferenciálních korekcí nad územím, která daná síť pokrývá. Tato korekce 

odpovídá místu, kde se účastník nachází, a mluvíme o tzv. virtuální referenční 

stanici. Přesnost dat mezi centrálou a účastníkem je zajištěn technologií GSM. 

Přesnost měření je řádově několik centimetrů, což pro běžné měřické práce stačí. 

Pro práci postačí jeden měřický přístroj. Tato metoda je v současné době závislá na 

vybudování sítě permanentních stanic, což je značně nákladná záležitost. 

 

5.2.1.3. SKPOS 

Technologie GNSS mají široké uplatnění v rámci geodezie. Důležitou skutečností 

bylo vybudování a provoz státních systémů referenčních stanic a poskytování služeb celé 

geodetické veřejnosti, které umožňují přesné určování polohy v reálném čase v národních 

referenčních systémech. 

Na podporu a zajištění využití GNSS při výkonu geodetických činností komerčních 

geodetů zajistil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

prostřednictvím své rozpočtové organizace (Geodetický a kartografický ústav Bratislava), 

vybudování a provozování služby pro určování přesné prostorové polohy v reálném čase 

pomocí využívání GNSS pojmenované zkratkou SKPOS. Zřízením této služby se 

umožnilo využívání technologie GNSS i pro vybrané geodetické činnosti podle platného 

zákona o geodézii a kartografii ve vazbě na národní referenční systémy. SKPOS je dle [8] 

vybudovaná na následující infrastruktuře: 

 21 referenčních stanic, osazených přijímači Trimble NetR5 s anténou Zephyr 

Geodetic Model 2, schopnými přijímat na 72 kanálech signály z družic amerického 

systému GPS a ruského systému GLONASS, rozmístění referenčních stanic je 

znázorněno na obr. 1., 

 rezortní virtuální privátní síť na správu a přenos prvotních observovaných údajů z 

referenčních stanic do centra, 

 řídící centrum, zřízené u správce geodetických základů, t.j. v Geodetickom a 

kartografickom ústave v Bratislavě (dále jen "GKÚ"), na zajištění provozu a 

poskytování údajů. 
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Obr. č. 7 -  Rozmístnění referenčních stanic SKPOS 

Dle [8] služba SKPOS-cm řeší poskytování korekce k fázovým měřením a je 

poskytována v síťovém řešení virtuální referenční stanice (dále jen "VRS"). V zájmu 

garantování homogenní přesnosti určování prostorové polohy na celém území ČR v 

souřadnicovém systému ETRS89 (zkratka názvu European Terrestrial Reference System 

1989) je v současnosti poskytovány pouze síťové řešení VRS. Po upřesnění platných 

souřadnic referenčních bodů v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (dále jen "S-JTSK") to umožní uplatnění jednoho globálního transformačního 

klíče mezi S-JTSK a ETRS89. Pro postprocessingové (dodatečné) zpracování služba 

poskytuje registrovaným uživatelům údaje prostřednictvím webového serveru 

www.skpos.gku.sk ve veřejně známém formátu RINEX (zkratka názvu Receiver 

INdependent EXchange format).  

Na převod elipsoidických výšek na normální výšky v systému Balt po vyrovnání 

(dále jen "Bpv") poskytuje správce SKPOS digitální výškový referenční model (dále jen 

"DVRM") s krokem 600x600 m přímo v binárním tvaru, požadovaném jednotlivými 

výrobci přijímačů GNSS. SKPOS momentálně poskytuje dva druhy služeb: 

- Pro reálný čas (RTK), máme 2 typy služeb:  

SKPOS_dm  

SKPOS_cm 

- Na dodatečné zpracování dat (postprocessing):  
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SKPOS--mm VS. údaje z virtuální referenční stanice  

SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice 

Služby pro reálný čas se poskytují přes internet prostřednictvím standardu NTRIP 

(Networked Transport of RTCM via Internet Protokol) ve formátu RTCM (Rádio 

technická komise pro námořní služby) 2.3 a 3.1. Record). Na dodatečné zpracování 

prostřednictvím Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 resp. FTP jsou poskytovány údaje 

ve formátu RINEX 2.11. Služba zajišťuje šíření korekcí pro celé území ČR v požadované 

kvalitě. 

SKPOS je budována jako součást projektu EUPOS. SKPOS má zabezpečenou 

výměnu dat s CZEPOS (Česko), GPSHU.Net (Maďarsko), APOS (Rakousko) a připravuje 

ji s ASG-EUPOS (Polsko). 

 

Metody měření GNSS v podmínkách SKPOS 

V geodetické praxi je dle [8] možné využít údaje SKPOS na zpřesnění měření 

GNSS přijímači dvěma základními metodami. Metodou měření v reálném čase (dále jen 

"RTK") a metodou ukládání dat pro postprocesing. Na tomto místě musíme zdůraznit, že 

s použitím služby SKPOS je možné provádět měření pouze s jedním GNSS přijímačem. 

 

Měření v reálném čase: 

Při této metodě dle [8] GNSS přijímač (dále jen "RTK rover") komunikuje s 

SKPOS pomocí GPRS modemu nebo mobilního telefonu. Při RTK měření v SKPOS se 

zpravidla využívá některé z nabízených síťových řešení (momentálně je to koncepce VRS). 

V praxi to znamená, že se uživatel nebude připojovat k vybrané (nejbližší) referenční 

stanici, ale připojí se vždy k řídícímu serveru SKPOS, který se nachází v GKÚ v Bratislavě 

a na který jsou přes virtuální privátní síť napojeny všechny permanentní referenční stanice 

instalované ve vybraných lokalitách. 

Na začátku připojení RTK rover zašle řídicímu serveru své identifikační údaje 

(uživatelské jméno a heslo) a svou aktuální polohu ve formátu NMEA. Server na základě 

této polohy vypočítá z RTK roveru fyzicky nejbližších permanentních stanic polohu tzv. 

virtuální referenční stanice, ke které se budou vztahovat i korekce, které vzápětí server 

začne vysílat. RTK rover se po přijetí těchto korekcí bude snažit zinicializovat a dosáhnout 
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centimetrovou přesnost v reálném čase. Výhodou RTK metody je, že přijímač okamžitě 

vyhodnocuje kvalitu přijímaných družicových signálů a konfiguraci družic a zároveň i 

kvalitu GPRS komunikace s SKPOS a na základě toho okamžitě zobrazuje odhad aktuální 

přesnosti měření. 

Další velkou výhodou RTK měření je, že se při něm zaznamenávají přímo 

souřadnice měřených bodů, které není třeba nijak dále zpracovávat. Stačí je vhodně 

přetransformovat do požadovaného souřadnicového systému (např. JTSK) a vyexportovat 

ve formě textového seznamu souřadnic, nebo v jiném vhodném formátu. 

Přesnost určení horizontální polohy RTK metodou s využitím SKPOS deklaruje 

provozovatel SKPOS do 0,02 m. Výšková přesnost se při GPS měření stanoví jako 

dvojnásobek polohové přesnosti, čili při použití SKPOS by se měla pohybovat do 0,04 m. 

  

Měření s ukládáním údajů pro postprocessing: 

Při této metodě GNSS přijímač nekomunikuje s SKPOS v reálném čase, t.j. 

nepoužívá se GPRS spojení. Přijímač při měření ukládá do své paměti údaje v určitém 

nastaveném intervalu. Tato metoda měření se používá, pokud není možné měřit metodou 

RTK, když v lokalitě měření není pokrytí signálem GPRS mobilního operátora, když dojde 

k výpadku nebo k odstavení služby SKPOS, nebo když je požadována vyšší přesnost, 

kterou RTK měření nedokáže zajistit. Podle typu aplikace a požadované přesnosti se dle 

[8] zpravidla využívají dvě základní metody sběru údajů pro postprocessingu: 

a) Statická nebo rychlá statická metoda, kde je přijímač umístěn obvykle na stativu 

nad měřeným bodem a provádí měření s délkou observace 10 a více minut s 

intervalem ukládání dat 5 nebo 10 sekund. Touto metodou je možné určit polohu až 

s milimetrovou přesností. 

b) Kinematická nebo Stop and Go metoda, kde je přijímač obvykle na výtyčce jako 

při RTK měření a provádí statické měření na měřených bodech s délkou observace 

5 až 15 sekund s intervalem ukládání dat 1 sekunda. Zároveň přijímač ukládá tzv. 

kinematické údaje i při přesunu mezi zaměřováním body, které spolu se statickými 

měřeními vytvářejí řetěz, který by měla zůstat nepřerušený (neztratit příjem z 

alespoň 5 družic) po dobu alespoň 10 minut ukládání dat. Tato metoda je výhodná 

pro zaměření většího množství bodů na menším území s centimetrovou přesností. 
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Měřič musí při této metodě sledovat počet viditelných družic i během přesunů mezi 

body a dodržet i některé další podmínky, které zvyšují pravděpodobnost, že 

souřadnice budou určeny s požadovanou přesností. 

 

Vyhodnocení naměřených údajů: 

Vyhodnocení naměřených údajů nebo postprocessing se dle [8] provádí po 

ukončení měření a zkopírování měřených údajů do počítače. Zároveň je třeba stáhnout si 

měřené údaje z SKPOS z příslušné referenční stanice, nebo údaje vypočítané z 

nadefinované polohy virtuální referenční stanice, ve formátu RINEX.  

 

5.2.1.4. Praktické zkušenosti s použitím služby SKPOS 

Měření s využitím technologie GNSS v podmínkách SKPOS se od zahájení 

provozu koncem roku 2006 stalo jedním ze základních pracovních postupů v naší 

společnosti. I když jsme i v minulosti používali GPS přístroje, spuštění provozu SKPOS 

přineslo následující výhody: 

 Nepotřebujeme referenční stanici - tato aparatura se nyní dá využít jako další 

pohyblivá stanice na měření, čímž se prakticky zdvojnásobila produktivita. 

 Zaměřené souřadnice ETRS89 jsou stále stejné a nejsou závislé na způsobu určení 

souřadnic referenční stanice. 

 Při měření metodou RTK nejsme omezení dosahem radiomodemu.  

 Rychlost inicializace a vyřešení ambiguít se podstatně urychlila, protože SKPOS 

vypočítá polohu virtuální referenční stanice stále v blízkosti pohyblivé stanice. 

 Protože nepotřebujeme žádné pevné body na postavení referenční stanice, nejsou 

potřeba ani přípravná měření před zahájením prací (rekognoskace terénu a 

vyhledání pevných bodů, získání souřadnic, výpočty transformací apod.). 

 Po příjezdu do terénu je možné okamžitě začít měřit - eliminovali se ztráty času při 

montáži a balení referenční stanice a při dlouhých liniových stavbách i její přesun 

na nový pevný bod v rozumné vzdálenosti od lokality měření. 
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 Systém umožňuje velmi efektivně přímo zacházet se souřadnicemi v S-JTSK a při 

použití digitálního výškového referenčního modelu DVRM se odstranil i problém 

se správným určení výšek v systému Bpv.  

 Prakticky všechny body jsou určovány se stejnou přesností. 

Zavedení technologie GNSS a SKPOS bylo zlomovým bodem i pro změnu přístupu 

k řešení různých klasických geodetických úloh dosud řešených pomocí totální stanice, kdy 

se pro potřeby měření pomocí GNSS určí pevné body. Některé dosud používané přístupy 

jsme přestali prakticky používat a zavedli jsme jiné. Jde o následující změny: 

 Při mapování jsme prakticky přestali používat trvale stabilizované pevné body. Je 

mnohem rychlejší určit nové body, jak hledat a hlavně udržovat síť pevných bodů.  

 Zcela se vyloučilo nebezpečí použití nesprávných souřadnic při zničených a 

následně obnovených pevných bodů (např. přestavba domu apod.). 

 Skoro úplně jsme přestali určovat polohu pevných bodů pomocí polygonových 

tahů, což je náročné hlavně v členitém terénu a v odlehlých a těžko přístupných 

lokalitách. 

 Začali jsme používat metodu dvojice pevných bodů (stanovisko a orientace), které 

lze stanovit optimální konfiguraci vzhledem k měřené oblasti. Přesnost určení 

jejich souřadnic je možné okamžitě ověřit přímým měřením vzdálenosti a převýšení 

totální stanicí. 

 Určení pevných bodů rajónem používáme pouze ve výjimečném případě, 

vícenásobný rajón nepoužíváme vůbec. 

 Používáme více pevných bodů než předtím, t.j. ve výhodnější poloze vůči 

mapováním území. V minulosti bylo časově náročné určit souřadnice pevných 

bodů, proto se měřič snažil z jednoho bodu zaměřit co nejvíce bodů, což nutilo 

používat jiné metody mapování, jako měření na kolmice, oměrné míry, měření s 

odsazením, protínání kružnic apod.  

V nízko podlažní zástavbě se metoda pomocí GNSS měření ve spojení s SKPOS 

ukázala jako vysoce efektivní a více než 90% podrobných bodů se jí dalo zaměřit. Ve 

vysoce podlažní zástavbě se touto metodou zaměřilo pouze cca. 50% podrobných bodů. 

Zůstatek musel být doměřen totální stanicí. I zde se však projevily výhody přímého měření 
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v reálném čase pomocí SKPOS, kdy se pevné body podle potřeby určili rychle a s vysokou 

přesností. Odpadla nutnost měřit a počítat polygonové tahy. 

 

5.2.1.5. Použité měřické přístroje: 

ALTUS APS-3    výrobní číslo: 36869-CAA30146225-7467 

             

                  

APS-3 je dle [6] kompletně 

konfigurovatelný z polního 

záznamníku přes Bluetooth. 

Může pracovat jako Báze, 

nebo Rover přes UHF rádio, 

nebo jako síťový Rover (např. 

pro SKPOS) s použitím 

vnitřního GPRS modemu. Každý uživatel si může u Altus-u vybrat software pro sběr dat - 

MicroSurvey FIELDGenius a Carlson SurvCE, nebo vlastní software.  Obsahuje interní 

digitální UHF transceiver programovatelný pro UHF pásmo 406-470 MHz.  

Technické parametry: 

- Kanály: 136 

- GPS: L1/L2/L2C 

- GLONASS: L1/L 

- Bez korekcí:  1,3m H 

1,9m V 

- SBAS:  0,6m H 

0,8m V 

- DGPS:  0,5m H 

  0,9m V 

- RTK:   1cm + 1ppm H 

2cm + 1ppm V 

- Statika:  2mm + 0,5ppm H 

5mm + 0,5ppm V 
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- Výkon měření: 25Hz 

- Zpoždění: <20 msec 

- Průměrný čas RTK inicializace: < 7sec 

- Provozní teplota: -20°C do 65°C 

- Odolnost vůči pádu: 2m 

 

TOPCON QS1A   výrobní číslo: p00114 

 

Topcon QS dle [5] používá 

duální laserový optický systém. 

První, velmi úzký paprsek 

(2x4cm v 100 metrech) pro 

bezhranolové měření a druhý 

široký pro hranolové měření. 

 

 

 

Technické parametry: 

- Uhlové měření:  minimální čtení: 0,5“/1“ 

přesnost: 1“ (0,3mgon) 

- Délkové měření: rozsah v bezhranolovém módu: 1,5-2000m 

dosah v hranolovém módu: 3000m 

přesnost měření v bezhranolovém módu: ±5mm 

přesnost měření v dlouhém bezhran. módu: ±10mm + 1ppm 

přesnost měření v hranolovém módu: ±2mm + 2ppm 

- Automatické sledování: sledovací rychlost: 15°za vteřinu 

sledovací dosah: 1000m 

rychlost rotace: 85° za vteřinu  

- Počítačová jednotka: operační systém: Windows CE.NET 4.2 

displej: barevní grafický 3,5 palce LCD, dotykoví  

- Ostatní: zvětšení: 30x 
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obraz: vzpřímení  

rádio: Spread Spectrum Radio 

hmotnost: 6,9kg 

provozní doba: 4,5h / 1 baterie 

integrovaní aplikační program: TopSURV on board 

 

5.2.2. Výškové měření 

Výšky bodů se při měřeních, které nevyžadovaly vysokou přesnosti zaměření, 

určovali technologiemi GNSS. Při přesnějších měřeních se použila metoda geometrické 

nivelace pomocí digitálního nivelačního přístroje. 

 

5.2.2.1. Geometrická nivelace 

Dle [3] je to metoda výškového měření, při které převýšení mezi dvěma body 

určujeme pomocí nivelačních přístrojů, a vhodných pomůcek. Nivelačním přístrojem 

vytyčujeme při měření vodorovné záměrné přímky k bodům, na kterých jsou svislé 

stupnice (latě), na nichž odečteme svislé úseky a z nich vypočteme příslušné převýšení.  

 

Princip metody: 

Geometrickou nivelaci pro určení převýšení lze dle [3] měřit dvěma způsoby: 

nivelaci ze středu a nivelaci vpřed. 

Princip nivelace ze středu spočívá v určení převýšení v mezi dvěma body. 

Nivelační přístroj postavíme uprostřed mezi body 1 a 2, na kterých postupně stavíme 

nivelační latě ve svislé poloze. Přístrojem vytyčíme vodorovnou záměru a odečteme 

velikost úseku z a p. Pro převýšení platí vztah 

v = z – p. 

Při nivelaci vpřed určíme výškový rozdíl v mezi dvěma body tak, že nad jedním 

bodem postavíme přístroj a na druhý nivelační lať a převýšení vypočteme podle vzorce 

v = vp – p, 

kde vp je výška přístroje nad bodem, p úsek latě. 
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Nivelační přístroje: 

Dle [3]  se v podstatě skládají z podstavce s vertikálním osovým systémem a nosným 

zařízením dalekohledu, z dalekohledu a ze zařízení, jehož pomocí ustavujeme záměrnou 

přímku do vodorovné polohy. Z konstrukčního hlediska dělíme nivelační přístroje na 

libelové a kompenzátorové přístroje. Nezávisle na tom dělíme přístroje z hlediska přesnosti 

měření, což je směrodatné pro jejich praktické upotřebení.  

 

Digitální nivelační přístroje: 

Mají v rovině nitkového přístroje senzor, který rozliší černé a bílé části kódové 

nivelační latě. Zachycený kód je dle [3] zpracován procesorem a uložen jako odečtení latě 

do paměti, současně je určena i vzdálenost k lati. Zaznamenané údaje jsou pak dále 

zpracovány, takže výstup pak obsahuje již přímo výšky bodů a ostatní údaje potřebné pro 

posouzení přesnosti nivelace. Výhodou je automatický záznam měření, možnost nastavit 

různé metody měření i průběžná kontrola přesnosti naměřených převýšení. Nevýhodou je 

nutnost dostatečného a rovnoměrného osvětlení latě pro správnou činnost senzoru.  

 

Rozdělení nivelačních přístrojů podle přesnosti: 

Z hlediska použitelnosti nivelačních přístrojů v praxi dělíme je podle střední 

kilometrové chyby dvojité nivelace m0, která je rozhodujícím kriteriem výkonnosti 

nivelačních přístrojů. Souvisí úzce se zvětšením dalekohledu, citlivosti nivelační libely 

nebo kompenzátoru a vybavením přístroje.  

Podle střední kilometrové chyby dle [3] dělíme nivelační přístroje na: 

1) stavební m0 > + 5 mm, 

2) technické + 5 mm < m0 < 2,5 mm, 

3) přesné + 2,5 mm < m0 < + 1 mm, 

4) velmi přesné m0 < + 1 mm. 
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Pomůcky a doplňky: 

Pro nivelační práce se dle [3] kromě přístrojů používají další pomůcky a doplňky. 

Nutnou pomůckou jsou nivelační latě s délkovou stupnicí vhodného dělení. Především jsou 

to latě s centimetrovým dělením, které jsou vhodné pro technickou nivelaci, délky 2 až 5 

m. Dalším druhem latí jsou latě pro přesnou a velmi přesnou nivelaci. Mají dvě proti sobě 

posunuté stupnice. Mají čárkové dělení s intervalem 0,5 nebo 1 cm. Pro digitální nivelační 

přístroje se používají kódové latě. 

Pokud nestavíme latě na stabilizované výškové body, stavíme je na nivelační hřeby 

a podložky (žabky).  

 

Technologie měření převýšení: 

U většiny nivelačních prací jsou výškové body, jejichž převýšení určujeme, 

vzdáleny od sebe tak, že musíme provést více postavení stroje (sestav) k určení jejich 

převýšení. Obecně každé převýšení se skládá z algebraického součtu dílčích převýšení 

určených pro každou postavu. Součet sestav mezi dvěma pevnými body tvoří oddíl. Postup 

měření jedné sestavy se dle [3] liší podle toho, máme-li nivelační přístroj s optickým 

mikrometrem nebo bez něho a je-li přístroj libelový, kompenzátorový nebo digitální. 

Každý oddíl se zaměří metodou nivelace tam a zpět. 

 

Přesnost určení převýšení  

Na přesnost určení převýšení mají vliv systematické a nahodilé chyby vyskytující 

se při měření. K systematickým chybám dle [3] patří: 

Chyba ze sklonu záměrné přímky vzniká u libelových přístrojů tím, že záměrná 

přímka po urovnání nivelační libely nezaujme vodorovnou polohu nebo u 

kompenzátorových přístrojů chybnou funkcí kompenzátoru. Chybu vyloučíme stejně 

dlouhými záměrami zpět a vpřed.  

Chyba ze zakřivení Země vzniká tím, že na stanovišti nivelačního přístroje 

vytyčujeme horizontální rovinu (zdánlivý horizont), která není totožná s příslušnou 

hladinovou (kulovou) plochou. Dá se opět vyloučit stejnou délkou záměr. 

Chyba z refrakce vzniká v důsledku ohybu záměrného paprsku průchodem vrstvami 

atmosféry o nestejné hustotě a tím o nestejném indexu lomu světla. Pozorováním bylo 
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zjištěno, že jednotlivé vrstvy kopírují povrch Země a k největším rozdílům dochází 

především v přízemní vrstvě vzduchu o tloušťce asi 0,5 m, takže ve svažitém terénu musí 

být záměry aspoň 0,5 m (VPN) nebo 0,2 m (TN) nad terénem. Dále je nevhodné měřit 

v době, kdy vlivem především intenzivního slunečního svitu dochází k prudké změně 

teploty vzduchu.  

Chyba z nesprávné délky latě vznikne buď její nesprávnou délkou nebo posunutím 

počátku dělení z dotykové plochy botky latě. Dnešní latě s centimetrovým dělením jsou 

natolik přesné, že chyby nepřesáhnou chybu ve vlastním odhadu milimetrů.  

Chyba z nesvislé polohy latě vzniká tím, že v době odečtení latě nestojí latě ve 

svislé poloze. Tuto chybu odstraníme urovnáváním latě do svislice podle krabicové libely 

upevněné na lati nebo u technické nivelace pomalým vychylováním latě kolem svislé 

polohy ve směru k přístroji a odečtením nejmenší hodnoty na lati. 

K nahodilým chybám kromě zbytkových systematických chyb patří: 

Chyba z odečtení laťového úseku, která je závislá na mnoha faktorech, jako jsou 

délka záměry, zvětšení a rozlišovací schopnost dalekohledu, tvar a úprava laťové stupnice, 

tvar nitkového kříže, chvění vzduchu, kvalita optického mikrometru, vlastnosti a 

zkušenosti pozorovatele. Zde jde v podstatě o chybu lineární interpolace (při odhadu 

milimetrů) nebo o chybu v koincidenci (při nastavení klínu na rysku stupnice). 

 

Rozdělení nivelace podle požadavků na přesnost: 

 Stavební nivelace se používá při stavebních pracích, především při zakládání 

staveb, její přesnost je velmi hrubá. 

 Technická nivelace se provádí technickými nivelačními přístroji a latěmi 

s centimetrovým dělením.  

 Přesná a velmi přesná nivelace se provádí při budování základního výškového 

bodového pole a při speciálních inženýrských a vědeckých úkolech. 

 

Získané nivelační převýšení se dle [3] dále zpracovává podle toho, o jaký druh 

nivelačního měření jde s ohledem na přesnost a na způsob připojení na stávající výškové 

body. Výsledky technické nivelace se zpracovávají přímo v zápisníku, přičemž se 

vyrovnávají naměřené odchylky mezi známými body, které musí vyhovovat určitým 

mezním hodnotám.  
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Pro technickou nivelaci platí, že absolutní rozdíl mezi měřením tam a zpět 

v jednotlivých oddílech nesmí překročit hodnotu ii R40max,   kde Ri je délka oddílu 

v km. 

Vyrovnání velmi přesných pořadů, jako jsou vložené pořady, polygony nebo sítě, 

se provádí metodou nejmenších čtverců podle vyrovnání zprostředkujících nebo závislých 

měření.  

Vyrovnání technických vložených nebo uzavřených pořadů se provede podle 

vztahu   i

BA

i R
L

v
,

  , kde  iBABA VV ,,  je rozdíl mezi převýšením koncových 

bodů A a B a součtem naměřených převýšení iV , L délka pořadu mezi body A a B, Ri 

část tahu mezi jedním koncovým bodem a bodem i, kterého výšku určujeme. 
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4.2.2.2. Použité měřické přístroje 

LEICA SPRINTER 250M  výrobní číslo: 2210201 

 

Je dle [7] dodáván již automaticky se 

všemi měřickými programy jako je 

převýšení, nivelační relaci a vytyčení 

výšky (NAD / POD funkce). Přístroj 

má i vnitřní paměť s možností 

propojení přes USB s počítačem pro 

přenos a zálohování dat například 

jako přehledný Měřické zápisník v 

excelovské tabulce. 

 

Technické parametry: 

- Zvětšení:  24x 

- Přesnost:  ±1mm/km 

- Boční záměra:  0,6 mm/30m 

- Přesnost měření délek:  ± 10mm / 10m 

- Dosah elekt. měř. délek:  2 - 100m 

- Měřicí čas:  < 3s 

- Kompenzátor: magneticky tlumený 

- Rozsah kompenzátor:  ±10 ' 

- Napájení:  4 x AA baterie 

- Hmotnost:  2kg 
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6. Vytyčovací práce 

 

Geodetické vytyčovací práce jsou dle [2] pro stavebnictví významné zejména z 

hradiště úspěšné a efektivní realizace staveb. Obecně se pod pojmem vytyčovací práce 

rozumí: 

- Získat vytyčovací prvky 

- Provést vlastní vytyčení 

- Provést dle možností nezávislou kontrolu vytyčení 

Vytyčovací prvky se dokumentují ve vytyčovacím výkresu, který je součástí 

projektové dokumentace. Určují se buď graficky odměřením z projektu, nebo v 

současnosti, kdy se projektové práce realizují většinou v jednom souřadnicovém systému, 

výpočtem ze snadníc. Vytyčení lze provést jednoduchými nebo přesnými měřickými 

metodami s použitím vhodné měřicí techniky. Kontrola vytyčení se běžně provede dalším 

nezávislým vytyčením, resp. porovnáním vytýčených prvků s jejich očekávanými 

hodnotami. 

 

6.1. Polohové vytyčení 

Základním úkolem polohového vytyčení jsou dle [2] práce spojené z vytyčování 

délek, úhlů, bodů, přímek. Postup a volba metod při vytyčovacích pracích závisí zejména 

na stávajících podmínkách, jako jsou např. konfigurace terénu, velikost vytyčovacího 

prvku, rozloha vytyčování objektu, přístrojové vybavení, a od vyžadované přesnosti 

vytyčení. 

Protože směrové vedení silnice se nacházelo v otevřeném terénu, byly v drtivé 

většině na polohové vytyčování bodů využívané technologie GNSS ve spojení služby 

SKPOS. Více o technologiích GNSS naleznete v kapitole 4.2.1.2. 

Ve výjimečných případech byla na vytyčování použita polární metoda - vytyčené 

délky a směry. Více o metodě v kapitole 4.2.1.1. 

 

6.2. Výškové vytyčování 

V praxi se dle [2] nejčastěji vyskytují tyto úkoly výškového vytyčování: 
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- Vytyčení dané výšky stavby 

- Vytyčení vodorovné, resp. skloněné přímky a roviny 

- Vytyčení vrstevnice 

- Vytyčení svislice 

Na řešení většiny výše uvedených úkolů používáme zpravidla metodu nivelace 

(více o metodě v kapitole 4.2.2.1.). Protože při výškovém vytyčování realizujeme často 

záměry stranou, a není vždy možno postavit přístroj do středu mezi nivelační latě, je nutné 

před zahájením prací provést zkoušku, případně rektifikaci nivelačního přístroje. Základ 

výškového vytyčování tvoří výškové bodové pole. 

Při vytyčovacích pracích méně náročných na přesnost se ojediněle použily 

technologie GNSS. 
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7. Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice  

 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, je geodet účastníkem stavby během 

celé doby její výstavby. Jeho úloha je velmi důležitá a nepostradatelná. Firma Geodet v.o.s. 

Martin získala zakázku na geodetické práce na stavbě Dálnice  D1 Sverepec – Vrtižer, 

I.úsek,  km 0,000-4,900 od stavebníka, kterým bylo sdružení Hastra, za účastí firem Hastra 

a M-Silnice. Jednalo se o práce na přeložce silnice I/61, výstavbě Střediska správy a 

údržby dálnic (SSÚD) a dálničního přivaděče Sverepec (Považská Bystrica - jih).  

Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil geodetické činnosti na výstavbě 

přeložky silnice I/61. Jedná se o úsek víc jak 2,8 km dlouhý, což je velmi náročné na 

vyhotovení kompletní dokumentace. Proto byl ( i s ohledem na časové možnosti) vybrán 

pouze úsek od km 1,640 61 až po km 2,850 29. Jedná se o objekt 126-00. Tento objekt 

nezahrnuje v daném úseku výstavbu nového mostů (objekt 215-00), výstavbu místní 

komunikace k  prodejně ryb, stejně jako vybudovaní nového elektrického osvětlení, u 

křižovatky s přeložkou cesty II/517.  

Je potřebné si uvědomit, že práce na stavbě probíhaly jako celek, kdy se souběžně 

budovalo mnoho objektů.  

Práce na objektu 126-00 započala v říjnu 2010. Práce měly být ukončeny v březnu 

2011. V důsledku nepříznivého počasí během zimního období a taktéž v důsledku 

problémů s dodavateli stavebních materiálů, se tento termín ukázal jako nereálný. Práce na 

objektu budou probíhat pravděpodobně až do konce května 2012. To samozřejmě ovlivnilo 

i mou práci. Z tohoto důvodu v ní nebudou uvedeny geodetické činnosti v kompletním 

rozsahu objektu.  

Postup prací, jejich realizace, zpracování dat a dokumentace bylo následující. 

 

7.1. Bodové pole 

Požadavkem Národní dálniční společnosti (NDS) bylo, aby se na geodetické práce 

používala vytyčovací síť dálnice. V blízkosti přeložky silnice I/61 se nachází 7 pilířů 

vytyčovací sítě. V tabulce jsou uvedena  jejich čísla a souřadnice v S-JTSK. 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 42 

 

číslo bodu 
Súradnice bodov (S-JTSK) 

Y X Z 

2997 467926,360 1184803,860 353,896 

3000 467574,211 11844730,598 337,676 

3001 467414,163 1184451,398 346,540 

3002 467640,062 1184451,445 360,322 

3003 467888,991 1184512,786 370,850 

3051 467801,377 1184838,995 350,232 

3052 467820,608 1184593,184 356,939 

Tabulka č. 1 – Seznam souřadnic bodů VS dálnice 

Stabilita a neměnnost pilířů byly zkontrolované ještě před naším měřením firmou, 

která měla na starosti geodetické práce během první etapy výstavby dálnice. Z jejich 

měření vyplynulo, že pilíře jsou neměnné. Jedinou výjimkou je pilíř číslo 3002, který byl 

značně posunutý. Důvodem bylo nacouvání těžkého mechanizmu do tohoto pilíře. 

Z měření byl proto dočasně vyloučen. 

Další kontroly bodů se prováděly v rámci měření posunů svahu pod body 3001 a 

3002. Při výstavbě SSÚD došlo k sesuvu půdy. Z tohoto důvodu se monitorovaly body 

ve svahu, či v jeho blízkosti. Měření vycházelo z bodu 3002, z kterého byl nejlepší výhled 

na svah. Orientační směry byly na body 2997, 3000, 3003, 3051, které jsou stabilní. 

Na měření určujících polohových prvků t.j. vodorovné uhly, šikmé uhly a šikmé 

délky byla použita univerzální měřící stanice TOPCON GPT 9003M, v.č. 5H3045, 

s apriorní úhlovou přesností udávanou výrobcem 3´´ a apriorní délkovou přesností ±2 mm 

±2 ppm. Na každém bodě sítě byla odměřena osnova vodorovných směrů na vybrané body 

sítě v jedné skupině. Šikmé délky byly odměřeny v obou polohách dalekohledů.  

Při určování výšek se používal digitální nivelační přístroj Leica SPRINTER 250M, 

v.č. 2210201. Střední kilometrová chyba přístroje dosahuje hodnotu ±1 mm. Metodou 

geometrické nivelace ze středu byl mezi body č. 3002 a č. 3001 zaměřen vložený nivelační 

tah a z bodu č. 3003 byl zaměřen uzavřený nivelační tah přecházející bodem č. 3001. 

Přesnost měření zodpovídá technické nivelaci.  

Polohové souřadnice bodů č. 3001 a č. 3002 byly určeny polární metodou 

a metodou protínaní zpět ze směrů a délek. Při výpočtu bylo využito software GEUSS. 

Z jednotlivých etap měření posunů byla zpracovaná technická zpráva,  seznam souřadnic 

měřených bodů a porovnání souřadnicových rozdílů s nultou etapou. V příloze č. 1 je 
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k dispozici technická zpráva z 13. etapy měření posunů a situace vztažných a měřených 

bodů. 

 

Obr. č. 8 - Pilíř vytyčovací sítě dálnice číslo 3001 

 

Po zkušenostech s měřením na objektu 121-00 jsme pro objekt 126-00 vytyčovací 

bodové pole nebudovali. Budované pole by nemělo dlouhou trvalost v důsledku neustále 

probíhající výstavby, jeho údržba by byla velmi náročná a pracná.  

Po dohodě se stavebníkem a hlavním geodetem stavby se jako výlučná metoda 

určování a vytyčování polohy bodů používaly technologie GNSS. V případě potřeby 

v kombinaci s polární metodou. Měření a vytyčování výšek se provádělo využitím 

geometrické nivelace ze středu. Proto nebylo potřebné budovat trvalé polohové bodové 

pole.  

Museli se však osadit výškové body. Jako základní pilíř pro výškové měření se 

použil bod 3001, který byl k objektu 126-00 nejblíže. Jeho výška se používala pro měření 

na objektu 126-00, stejně jako pro geodetické práce na SSÚD.   

Jelikož se objekt 126-00 nacházel v převážné části na otevřeném prostranství a 

většinu území tvořila louka, nebylo možné osadit body do jiných pevných základů, jako 
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byla stará cesta. Body se tedy osadily do asfaltu staré cesty. Zaměřil se větší počet bodů v 

zhruba stejných rozestupech až po křižovatku cest I/61 - II/517. Body se stabilizovaly 

měřickými hřeby. Jejich výšky se sprejem nastříkaly na povrch vozovky, případně se 

napsaly na svodidla (viz obr. č. 9). Jako metoda měření byla použita geometrická nivelace 

ze středu. Třída přesnosti měření odpovídala technické nivelací. Pro měření byl použit 

digitální nivelační přístroj Leica SPRINTER 250M, v.č. 2210201. Střední kilometrová 

chyba přístroje dosahuje hodnotu ± 1 mm.  

 

Obr. č. 9 - Osazený výškový bod 

Jak se předpokládalo již před samotným měřením, většina bodů byly zničené. Z 

tohoto důvodu se zničené body nahrazovaly novými a to průběžně, během výstavby. Pokud 

to bylo možné, začaly se body stabilizovat do nově vytvořených objektů, kde se již 

nepředpokládalo jejich zničení. Jednalo se například o propusti, nebo betonové základy 

sloupů elektrického osvětlení (viz obr. č. 10). Snahou bylo body umístit tak, aby byly k 

dispozici na kterémkoliv místě na stavbě a nebylo nutné dělat mezi nimi velké množství 

nivelačních sestav. 
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Obr. č. 10 - V tomto případě se jako výškový bod použil šroub sloupu el. osvětlení 

K některým výškovým bodům se pomocí technologií GNSS přiřadily polohové 

souřadnice, což umožnilo využívat je pro orientaci při měření s univerzální měřící stanicí 

TOPCON QS1A. 

 

7.2. Zaměření terénu a porovnání s projektem 

Na žádost zhotovitele stavby byl v září 2010 zaměřen původní terén v objektu 126-

00. Důvodem zaměření bylo srovnání kubatur výkopů a násypů, které byly určeny 

projektantem, s kubaturami určenými měřením. Projektované kubatury byly uváděny ve 

výkazu výměr, který byl součástí dodaného projektu. 

Měření bylo provedeno technologii GNSS RTK měřením s využitím služby 

SKPOS. Použit byl přístroj ALTUS APS-3 výrobní číslo: 36869-CAA30146225-7467. 

Lokalizace-Považská Bystrica. 
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Pozn. : Lokalizace byly dodány spolu s přístrojem ALTUS APS-3. Obsahují místní 

deformace  S-JTSK.  

Předmětem měření byla původní cesta a přilehlý terén. Bylo zaměřených přes 1200 

podrobných bodů. Jednalo se hlavně o vozovku, vrchní a spodní hranu svahu, keře a body 

přilehlého terénu. Seznam souřadnic je součástí přílohy č. 2. 

 

Obr. č. 11 - Snímek původního terénu 

Zpracování naměřených dat bylo provedeno v programu MicroStation V8 s 

nástavbou TerraModeler, která slouží pro práce související s interpolací výšek, výpočtem 

ploch a objemů. Rozsah zpracování byl ohraničen trvalým záběrem stavby. 

Do programu MicroStation byl naimportován projekt a zaměřené body. Body mimo 

danému rozsahu byly z dalšího zpracování odstraněny. Z bodů v zájmovém území byla 

vytvořena "trojúhelníková šít". Bodům se přidělila výška. Chyby, které vznikly při tvorbě 

trojúhelníkové sítě byly odstraněny. Aplikace TerraModeler dokáže z této sítě určit výšku 

terénu v jakémkoliv místě. Přímo v programu se pak vytvořily příčné profily v intervalech 

po 25 metrů. V příčném profilu byl zobrazen jak průběh projektovaného stavu, tak rovněž 

průběh zaměřeného stavu. Ukázka srovnání terénů v příčných profilech je součástí přílohy 

č.. 2. Zbývající profily se nacházejí na CD. 

Z profilů se později určily rozdíly kubatur výkopů a násypů mezi terénem od 

projektanta a námi zaměřeným terénem. Výpočet byl proveden ve dvou úsecích, pro 
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omezení maximálního rozsahu území, které dokáže program vypočíst. Vypočtené hodnoty 

z prvního a druhého úseku jsou následující: 

 

 

Na závěr byl vyhotoven protokol o zaměření, který je uveden na straně 48 a který 

obsahuje výsledné rozdíly kubatur mezi projektovaným terénem a námi zaměřeným 

terénem.   
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Protokol o zameraní  
 

Zhotoviteľ: HASTRA – diaľničné stredisko 

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, km 0.00-4.90, II. etapa 

Objekt: 126 - 00 Preložka cesty I/61, úsek križovatka Sverepec – preložka cesty II/517

  

V septembri 2010 bolo na žiadosť zhotoviteľa vykonané zameranie pôvodného terénu pod 

objektom 126-00. Rozdiel medzi terénom od projektanta a zameraným firmou Geodet v.o.s je 

nasledovný: 

 

Kubatúra výkopu : 2620.7 m3. 

Kubatúra násypu : 3849.9 m3. 

Meranie bolo zrealizované GNSS RTK meraním s využitím služby SKPOS. 

Súradnicové systémy: polohový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Východiskové body:  piliere č.  2997, 2998, 3051.  

Použitý prístroj: ALTUS APS-3, výr. č. 36869-CAA30-146225-7467, presnosť udávaná výrobcom: 

horizontálna 10 mm+1ppm, vertikálna 20 mm+2ppm. 

Prílohy: situácia, zoznam súradníc. 

Vypracoval: Bc. Peter BURICA 

Dátum: 23.09.2010 

 

 

 

 

 

 

Za SD prevzal:  

Dňa: 
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7.3. Vytyčovací práce 

Patří mezi nejnáročnější geodetické práce na stavbě a probíhají po celou dobu 

výstavby. Probíhají kontinuálně s aktuální fází výstavby. Pokyn, co se bude vytyčovat, v 

jakém úseku, případně s jakými změnami vzhledem k projektu nám zadává stavebník.  

Nejpoužívanější metodou polohového vytyčení byla technologie GNSS RTK 

měřením s využitím služby SKPOS. Jako doplňková metoda sloužila polární metoda. 

Výškové vytyčování se dělalo geometrickou nivelací ze středu s přesností odpovídající 

technické nivelaci. Kontrola vytyčení se ve většině případů prováděla opakovaným 

vytyčením. 

Všechny výškové vytyčovací práce se odvíjely z bodu vytyčovací sítě dálnice číslo 

3001. 

Jako podklad pro výpočet souřadnic bodů sloužil projekt. Polohové souřadnice v 

systému JTSK se odvozovaly ze situačního plánu. Výšky se určovaly z příčných řezů. 

Příčné profily byly vyhotoveny každých 25 metrů. Je tedy logické, že mezi těmito profily 

bylo občas nutno vytyčit další body. Ať se už jednalo například o žlaby nebo svodidla, 

které měnily směrové vedení. K těmto bodům se výškové souřadnice neurčovaly. Určovaly 

se jen jejich polohové souřadnice. Výjimku tvořily konstrukční vrstvy, kde bylo možné ze 

sklonových poměrů (podélných a příčných) vypočítat jak polohové tak i výškové 

souřadnice meziprofilů. 

V následující části jsou uvedeny předměty vytyčovacích prací, které jsme 

prováděli, metody vytyčení, způsob stabilizace atd. Práce jsou pokud možno uvedeny v 

chronologickém pořadí. 

 

Vytyčení trvalého záběru stavby: 

Vytyčení trvalého záběru stavby bylo úplně první vytyčovací prací. Vytyčení bylo 

nutné pro zahájení stavebních prací. V rozsahu trvalého záběru se dělala skrývka povrchu. 

 Na vytyčení byly použity technologie GNSS RTK metodou s využitím služby 

SKPOS. Jednalo se o polohové vytyčení. V místech, kde nebylo možné využití technologie 

GNSS se na vytyčení hranic trvalého záběru použila polární metoda. Šlo o body vytyčené 
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v keřích. Na stabilizaci bodů byly použity dřevěné kolíky. Označeny byly jako TZ - trvalý 

záběr. 

 

Vytyčení osy cesty: 

Osa cesty se vytyčovala od km 0,000 po km 0,800, kde se napájela na stávající 

komunikaci. Body byly vytyčeny každých 25 metrů a stabilizovaný dřevěnými kolíky. 

Označeny byly jako OS s uvedených staničení. V případě, že bod vyšel do stávající cesty, 

byl stabilizovaný měřickými hřebíkem. Popis se udělal sprejem na povrch vozovky. 

Jako metoda vytyčení byla využita výhradně technologie GNSS RTK metodou s 

využitím služby SKPOS. 

 

Vytyčení filtračních vrstev: 

Jde o vytyčení území, kde je nutná výměna podloží a jeho zpevnění. Tato území se 

nacházejí v částech, kde jsou potřebné výkopové práce (vozovka probíhá v zářezu). 

Vytyčení, polohové i výškové, bylo zrealizováno technologií GNSS RTK s 

využitím služby SKPOS. 

Na stabilizaci byly použity dřevěné kolíky. Jejich popis tvořilo označení a výšková 

hodnota, o kterou bylo nutno provést další výkopové práce. 

 

Vytyčení inženýrských sítí: 

Objekt 126-00 v úseku od km 0,000 po km 0,800 nekříží žádnou podzemní 

inženýrskou síť. Prochází však pod nadzemním elektrickým vedením. Součástí projektu 

byla jeho přeložka a vybudování nových sloupů elektrického vedení. Šlo o objekt 519-00. 

Součástí projektu byla i výměna sloupů elektrického osvětlení v úseku od rodinných domů 

(cca. km 0,700) po konec úseku cesty. Jde o objekt 647-00, který realizovala společnost 

HASTRA. 

Na polohové vytyčení byly použity technologie GNSS metodou RTK s využitím 

služby SKPOS. Výškové vytyčení si prováděla společnost sama na základě našeho 

výškového bodového pole. 
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Vytyčeny byly rohy betonových patek, do kterých se osazovaly sloupy elektrického 

osvětlení, a trasa elektrického vedení. Body se stabilizovaly dřevěnými kolíky, na kterých 

bylo uvedeno, zda se jedná o trasu elektrického vedení (EL) nebo patky sloupů osvětlení 

(ES). 

V blízkosti objektu také vedla trasa optických kabelů. Pro riziko případu jejich 

poškození, byla trasa vytyčena provozovatelem sítě. 

 

Vytyčení propustí: 

V objektu 126-00 bylo nutné vytyčení dvou propustí. Jde o propusti v km 0,182 a 

km 0,560 (vjezd k rodinným domům a bývalému motorestu). Vybudování propustí bylo 

třeba provést před budováním konstrukčních vrstev. 

Polohově se vytyčovaly čela propustí, vtokové nádržky, vtok a výtok. Na vytyčení 

byly použity technologie GNSS. Kontrola vytyčení se udělala konstrukčními oměrnými 

mírami. Výškové vytyčení se udělalo na bodech vtok a výtok pomocí geometrické nivelace 

ze středu. Stabilizace dřevěnými kolíky, kde byl uveden popis (VTOK, VÝTOK, ČELO) a 

uvedená výška potřebného výkopu. 

Při výkopu terénu na požadovanou výšku došlo často k poškození odsazených bodů 

a tak vytyčení bylo nutné opakovat. Na obrázku č. 12 je možné vidět, že body čel propustí 

se nezachovaly a po osazení trubek se vytyčení opakovalo. 
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Obr. č. 12 - Osazování trub propustí 

Vytyčení zastávek autobusové dopravy: 

Zastávky se nacházejí v blízkosti salaše Bystričan mezi kilometry cesty 1,012 - 

1,114. Jelikož se v tomto území měnily jen obrusné vrstvy asfaltu, práce zde probíhaly 

zároveň s výstavbou konstrukčních vrstev na kilometrech 0,000 - 0,800. 

Jako první se vytyčila plocha zastávky na levé straně silnice. Na vytyčení byla 

použita polární metoda a univerzální měřící stanice TOPCON QS1A. Vytyčení se 

provádělo kvůli odstranění porostu. Po odstranění porostů se tyto body opětovně vytyčily, 

pro potřeby násypových prací. Body se stabilizovaly dřevěnými kolíky. 

Po ukončení násypových prací se postupně podle potřeby vytyčovaly konkrétní body 

zastávky. Jednalo se o: 

- Vytyčení silničních obrubníků 

- Vytyčení záhonových obrubníků 

- Vytyčení dlažby 

- Vytyčení zábradlí 

Polohové vytyčení se dělalo technologiemi GNSS, výškové geometrickou nivelací 

ze středu. Body se stabilizovaly dřevěnými kolíky, v asfaltu měřickými hřeby. Kontrola 
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vytyčení se dělala pomocí oměrných mír. Popis bodu tvořil jeho název (DLAŽBA, OBR, 

ZÁBRADLÍ) a výška. 

Body dlažby se vytyčovaly dvakrát. Poprvé kvůli oříznutí asfaltu a jeho odstranění, 

podruhé na samotné vybudování dlažební plochy. 

 

Obr. č. 13 -  Odstranění porostu 

 

Vytyčení žlabů, trativodů a trativodních šachet: 

Vytyčování žlabů, trativodů a trativodních šachet se většinou dělalo zároveň s 

vytyčování spodních konstrukčních vrstev (konstrukční pláň, štěrkodrť). Vytyčovalo se 

vždy jejich dno. Vytyčení se dělalo vždy po úsecích, tak jako probíhala etapa výstavby. 

Poloha bodů se vytyčovala technologiemi GNSS a výšky geometrickou nivelací ze 

středu. Kontrola se dělala opakovaným vytyčením. Při trativodech a žlabech se výšky 

určovaly pouze v místech příčných profilů. Body se stabilizovaly dřevěnými kolíky a popis 

tvořil název (ŽLAB, TRATIVOD, TŠ - trativodní šachta) a výška pokud byla určena. 

Ukázka situace, kterou jsme měli k dispozici v terénu je součástí přílohy č. 3. 
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Obr. č. 14 - Vytyčovaní žlabů, kontrolní vytýčení 

 

Vytyčení konstrukční pláně: 

Tvoří ji hrubé kamenivo, které se nasypává do potřebné výšky. Na konstrukční pláň 

se už pak kladou samotné konstrukční vrstvy vozovky. 

Protože technologie budování konstrukční pláně není sama o sobě přesná, bylo 

možné na polohové, ale i výškové vytyčování použít technologie GNSS. Vytyčování se 

opakovala víckrát. Před jejím budováním, během, ale i po jejím vyhotovení kvůli přibližné 

kontrole. Také vždy, když byl kolík zničen, nebo posunutý. Spolu s konstrukční plání se 

vytyčovala obdobně i pata svahu. Popis kolíku tvořil název (PATA, PLÁŇ) a výška, o 

kterou bylo nutno dosypat, nebo odstranit materiál. Vedle našich kolíků si stavebník osázel 

železné roxory a na ně nanášel výšky.   
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Vytyčování konstrukčních vrstev: 

Vytyčovaly se jednotlivě všechny konstrukční vrstvy v závislosti na požadavkách 

stavebníka. 

Při všech konstrukčních vrstvách byl použit stejný postup vytyčování. Na polohové 

vytyčování se použily technologie GNSS metodou RTK s využitím služby SKPOS. 

Použitý přístroj ALTUS APS-3, lokalizace Považská Bystrica. Na výškové vytyčování 

geometrická nivelace ze středu s přesností odpovídající technické nivelace. Použitý přístroj 

Leica Sprinter 250m. 

Vytyčování se účastnili dva nebo tři lidé plus jeden člověk, který byl k dispozici od 

stavebníka. Jeden pracovník vytyčovat pomocí GNSS přijímače polohu bodů. Pracovník 

stavebníka body stabilizoval - šlo buď o dřevěné kolíky, roxory, nebo se poloha označila 

jen sprejem. Druhý člověk z firmy kladl na vytyčené body nivelační lať a psal převýšení k 

vrcholu dané konstrukční vrstvy. Převýšení počítal třetí zaměstnanec za nivelačním 

přístrojem. 

Vzorový pryčny profil je součástí přílohy číslo 5. Konstrukční vrstvy tvoří: 

Štěrkodrť -  Je to nejspodnější vrstva konstrukčních vrstev. Je složena ze středně 

tlustého až tlustého drceného štěrku. Na stabilizaci bodů se používaly dřevěné kolíky s 

popisem, který tvořila hodnota převýšení a název (ŠD - štrkodrva). 

Cementová stabilizace - Vrstva, která se jako první kladla už pomocí "finišeru". 

Tvoří ji 20cm hrubá smíšenina písku a suchého cementu. Po vyhotovení je třeba vrstvu 

nechat 10 dní odstát a pravidelně ji zalévat. 

Zde se už nevytyčovali přímo body z příčných profilů, ale body, které byly výškově 

i polohově odsunuty o hodnoty zadané zhotovitelem. Každý vyhotovit měl jiné požadavky. 

Ať už šlo o společnost Doprastav nebo Alpine. Odsunutí byly nutné kvůli finišerem. 

Většinou se body odsouvali polohově o 28cm a výškově 20cm. 

Body se stabilizovaly železnými tyčkami a na ně se natahovala lankodráha podle 

níž se řídil finišer při kladení cementové stabilizace. Viz obr. č. 15. Mnohé vytyčovací 

práce si realizovali firmy samy, pokud měli vlastní geodety. Podklady pro vytyčování měli 

dodané od nás. Stejně vycházeli z našeho výškového bodového pole. Pro jejich potřeby 

jsme určili k bodům i polohové souřadnice technologiemi GNSS. 
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Obr. č. 15 – pokládaní cementové stabilizace podle „lankodráhy“ 

 

Obalované kamenivo - Jedná se o 9cm hrubou vrstvu obalovaného hrubozrnného 

kameniva. 

Způsob vytyčování a stabilizace bodů je identický jako u cementové stabilizace. 

Asfaltový beton - Jeho hroubka je 6cm. 

Způsob vytyčování a stabilizace bodů je identický jako u cementové stabilizace. 

Asfaltový koberec mastixový - Jeho tloušťka je 4cm a je to vrchní konstrukční vrstva. 

Způsob vytyčování a stabilizace bodů je identický jako u cementové stabilizace. 

V úseku od kilometru 0,800 až po konec úseku se ve větší části měnily pouze 

obrusné vrstvy. V tomto úseku se tedy vytyčovala jen výška nové obrusné vrstvy. 

Na vytyčování se i zde použila kombinace polohového vytyčování pomocí 

technologií GNSS s výškovým, geometrickou nivelací ze středu. Body se stabilizovaly 

měřickými hřebíkem. Jejich poloha se zvýraznila sprejem. Vedle se napsala výška po ubrus 

a kilometráž. 
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Jedinou výjimkou bylo, že v úseku od km 0,800 po křižovatku s přeložkou silnice 

II/517 bylo z levé strany nezbytné rozšířit vozovku. Zde se ale také vytyčovaly pouze 

obrusné vrstvy. Od ní si už stavebník sám odečetl potřebnou výšku podle složení 

konstrukčních vrstev. Ty v tomto rozšíření tvořila jen štěrkodrť a beton. 

 

Obr. č. 16  –  způsob stabilizace bodu v asfaltu a jeho popis 

 

Vytyčovaní svodidel: 

Svodidla byly umístěny v místech násypů. Nainstalovány byly ještě před pokládkou 

asfaltů. 

Dělalo se pouze polohové vytyčení pomocí technologií GNSS v místech kde 

svodidla měnily směr. Body se stabilizovaly dřevěnými kolíky s nápisem ZVODIDLO. 

 

Vytyčení mezníků: 

Mezníky ohraničovaly vlastnické hranice pozemků Národní dálniční společnosti 

(NDS). Vytyčené byly všechny lomové body po celé délce úseku přeložky. 
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Na vytyčení byly použity technologie GNSS. Na stabilizace se použily mezníkové 

značky, které byly dodány od stavebníka. 

 

7.4. Zaměřovací práce 

Všechny zaměřovací práce se realizovaly a zpracovávaly k měsíčním fakturacím. 

Stavebník nás vždy přibližně v polovině měsíce informoval, co všechno během daného 

měsíce udělali a co ještě udělají - co plánují fakturovat investorovi stavby. Naším úkolem 

bylo dané věci zaměřit, zpracovat a předat do konce daného měsíce. 

Předmětem měření byly téměř všechny práce na stavbě. Předmětem měření byly 

všechny zmíněné vytyčovací práce (kromě vytyčování mezníků). Metoda měření byla 

obdobná jako metoda vytyčování. 

Kromě těchto zmíněných předmětů zaměření tu byly i další zaměřovací práce. Šlo 

například o: 

 Zaměření plochy vápnění: Konstrukční pláň byla nepenetrovaná vápenatým 

roztokem. Její plocha byla zaměřena technologiemi GNSS. 

 Zaměření výrubu: Technologiemi GNSS se zaměřily všechny vykácené stromy a 

keře. Při stromech se zaměřoval střed pařezu s udáním jeho průměru. Ten se měřil 

dvoumetrem. Kácení se provádělo u odbočky k prodejně ryb a při zastávce. 

 Zaměření vodorovného a svislého dopravního značení: Body byly měřeny 

technologiemi GNSS. Při měření dopravních značek bylo třeba do kódu bodu uvést 

o jakou dopravní značku se jedná (dej přednost v jízdě, hlavní silnice, pozor chodci 

atd.). Při čarách bylo třeba uvést, zda se jedná o plnou nebo přerušovanou čáru, její 

tloušťku (25cm nebo 12,5 cm). Stínování se zaměřilo po jeho obvodu. Přechody 

pro chodce se zaměřily čtyřmi rohovými body. Šipky udávající směr jízdy byly 

měřeny dvěma body (začátek a konec). Při zastávkách se zaměřily všechny rohy 

čar. Nápis BUS čtyřmi body. 

 Zaměření zastávek: Zaměřily se obrubníky (záhonová, silniční), zábradlí, 

informační tabule, dlažba s rozlišením obyčejné dlažby od slepecký. Rovněž šlo o 

polohové měření technologiemi GNSS. 
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Obr. č. 17  – ukázka vyhotovené zastávky 

 Zaměření betonů: Beton se zaměřoval v místech rozšíření vozovky a pod 

autobusovými zastávkami. Jeho tloušťka se zjistila porovnáním výšek z měření 

betonů a předchozího měření. Při zastávkách to bylo zaměření výkopu, při rozšíření 

vozovky štěrkodrť. Polohově se body zaměřovaly technologiemi GNSS, výškově 

geometrickou nivelací ze středu. 

 Zaměření výkopových a násypových prací: Zaměřovaly se všechny takové práce. 

Šlo například o zaměření terénu při výkopu kvůli rozšíření vozovky v úseku od km 

0,800 až po přeložku silnice II/517, výkopy při odstraňování původní cesty. Dále 

při propustech, zářezech trasy do terénu atd. Měření se realizovalo pro fakturování 

odstraněného množství zemin a podobně. 

Metodou polohového a výškového měření byly technologie GNSS. 
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Obr. č. 18  – rozšíření levé strany vozovky 

 

Obr. č. 19  – odstranění původní vozovky 

K fakturacím se stavebníkovi vždy odevzdával Protokol o zaměření. Jeho přílohami 

byl seznam souřadnic zaměřených bodů a grafická situace. Všechny měsíční fakturace jsou 

součástí CD. Ukázka seznamu souřadnic a grafická situace je součástí přílohy č. 4. Ukázka 

protokolu je uvedena na straně 61. 



 Bc. Peter Burica: Geodetická činnost při výstavbě přeložky silnice I/61  

2012  Strana 61 

 

Protokol o zameraní  
 

Zhotoviteľ: HASTRA – diaľničné stredisko 

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, km 0.00-4.90, II. etapa 

Objekt: 126 - 00 Preložka cesty I/61, úsek križovatka Sverepec – preložka cesty II/517 

V dňoch 01.03.2011 až 25.03.2011 bolo na žiadosť zhotoviteľa zamerané zvodidlo pred 

odstránením, lomový kameň, odkop zeminy, vtoková nádržka a násyp. 

Meranie bolo zrealizované GNSS RTK meraním s využitím služby SKPOS. 

Súradnicové systémy: polohový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Východiskové body:  piliere č.  2997, 2998, 3051.  

Použitý prístroj: ALTUS APS-3, výr. č. 36869-CAA30-146225-7467, presnosť udávaná výrobcom: 

horizontálna 10 mm+1ppm, vertikálna 20 mm+2ppm. 

Prílohy: situácia, zoznam súradníc. 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. P. BURICA 

Dátum: 25.03.2011 
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7.5. Porovnání konstrukčních vrstev vozovky 

V rámci zaměřování konstrukčních vrstev se vyhotovovala i porovnání jednotlivých 

konstrukčních vrstev oproti projektu. Srovnání se realizovala v příčných profilech, každých 

12,5 metru. V profilu se porovnávalo 5 bodů - okraje konstrukčních vrstev, os a body 2,5 

metru vzdálené od osy. 

Zaměření konstrukčních vrstev se realizovalo kombinací technologií GNSS s 

geometrickou nivelací ze středu, nebo polární metodou. Používali jsme tři způsoby 

zaměření: 

- GNSS přístrojem jsme si v terénu vytyčili bod profilu. Hned po vytyčení jsme na 

bodě změřili jeho výšku nivelačním přístrojem. Problémem bylo zajistit, aby výšky 

později byly přiřazeny ke správným bodům v profilu. Bylo tedy potřeba si vést 

nějaký měřický náčrt, kde se značily čísla bodů v profilech. Výšky bodů pak bylo 

možné hned srovnávat s projektovanými. 

- Druhou (později výlučně používanou) metodou bylo, že jsme GNSS přijímačem 

zaměřili v profilu 5 bodů (kraje, os a body 2,5 metru od osy). Samozřejmě to se 

dalo odhadnout s přesností do půl metru. Staničení profilů nám udávala lankodráha. 

Na bodu, kde jsme zaměřili polohu, jsme hned nivelací zaměřili také výšku bodu. 

Důležité bylo kontrolovat, aby na GNSS přijímač i na nivelačním přístroji bylo 

stejné číslování bodů. 

 

Obr. č. 20 – zaměření konstrukčních vrstev 
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Při tomto postupu se pak souřadnice bodů naimportovala do programu 

MicroStation s nástavbou TerraModeler. Importovala se do projektu, kde byly i 

zobrazené příčné profily. K zaměřeným bodem byly přiděleny výšky. Vytvořila se 

trojúhelníková síť. Program pak věděl vyinterpolovat výšku v jakémkoliv místě. 

Kurzor myši se nastavil na potřebné profilové body a jeho výška se odepsala do 

programu Microsoft Excel. 

 

Obr. č. 21 -  Interpolace v programu MicroStation s nadstavbou TerraModeler 

- Třetí metodou bylo zaměření profilů univerzální měřící stanicí. Jako polohové 

orientace nám sloužily body určené technologiemi GNSS. Ze stanovisek se 

zaměřili i blízké body výškové sítě, ke kterým se přepočítaly naměřené výšky. 

Další zpracování probíhalo obdobně jako u druhé metody. 

V aplikaci Excel se vytvořil vlastní program na výpočet rozdílu výšek mezi 

projektovaným stavem a skutečný stavem. Vyhodnocení se dělalo v příčných profilech 

každého 12,5 metru, 5 bodů v profilu. Výsledky srovnání se odevzdávali stavebníkovi, 

dozoru stavby a geodetickému dozoru. Vzorová tabulka je uvedena na straně 64, ostatní 

jsou součástí CD. 

Pozn. – nevyplněná políčka znamenají, že v daném místě konstrukční vrstva nebyla 

hotová v celém profilu. 
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D1 Sverepec – Vrtižer 

  Hrúbka konštrukčnej vrstvy SC 

  126 - 00 Preložka cesty I/61, úsek križovatka Sverepec – preložka cesty II/517 

   

km 0,0500 - 0,1375 

     
            

Staničenie 5,0 m 2,5 m OS 2,5 m 5,0 m 

km Výška SC 

SC-

SD Výška SC SC-SD Výška SC 

SC-

SD Výška SC 

SC-

SD Výška SC 

SC-

SD 

Výška SD [mm] Výška SD [mm] Výška SD [mm] Výška SD [mm] Výška SD [mm] 

0,050 332,465 
207 

332,577 
209 

332,688 
213 

  
  

  
  

-0,97 1,88 332,258 332,368 332,475     

0,0625 332,183 
209 

332,292 
216 

332,381 
208 

332,483 
198 

  
  

-1,99 2,44 331,974 332,076 332,173 332,285   

0,075 331,897 
219 

332,015 
221 

332,108 
206 

332,209 
199 

332,315 
188 

-3,00 3,00 331,678 331,794 331,902 332,010 332,127 

0,0875 331,494 
210 

331,618 
222 

331,740 
235 

331,857 
227 

331,952 
203 

-3,00 3,00 331,284 331,396 331,505 331,630 331,749 

0,100 331,125 
195 

331,233 
189 

331,346 
199 

331,469 
221 

331,577 
194 

-3,00 3,00 330,930 331,044 331,147 331,248 331,383 

0,1125 330,645 
200 

330,753 
196 

330,864 
207 

330,982 
200 

331,092 
197 

-3,00 3,00 330,445 330,557 330,657 330,782 330,895 

0,125 330,155 
200 

330,261 
194 

330,377 
197 

330,491 
199 

330,605 
201 

-3,00 3,00 329,955 330,067 330,180 330,292 330,404 

0,1375 329,585 
211 

329,697 
220 

329,808 
213 

329,907 
201 

330,017 
184 

-3,00 3,00 329,374 329,477 329,595 329,706 329,833 

            priemer 

 
206 

 

208 

 

210 

 

206 

 

194 

  
hdané[mm]= 200 hmin_priem[mm]= 180 hmin[mm]= 160 

  Minimálna priemerná hrúbka spĺňa STN EN 12697-36 (hmer> 0.90 hdané). 

Minimálna hrúbka spĺňa STN EN 12697-36 (hmer> 0.80 hdané). 

            V Martine 

16.04.2012 

         Vypracoval: Bc. Burica 

Skontroloval: Ing. Kubík 

        

            Tab. č. 2 – Porovnání konstrukčních vrstev 

 

7.6. Zaměření definitivního stavu stavby 

Definitivní stav se zaměřuje zvlášť, anebo se dávají dohromady jednotlivé měřické 

práce, které byly používány k fakturacím. Předměty, které se ještě nefakturovaly nebo 

nebyly předmětem fakturací, se dodatečně v doměřily. 
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Zpracování naměřených údajů se realizuje v programu MicroStation s nadstavbou 

TerraModeler. Zaměření definitivního stavu potom slouží jako podklad pro vyhotovení 

DSVS a GP. Zpracuje se i výsledný výkaz výměr. Situace je součástí přílohy.  

 

Obr. č. 22 – Definitivní stav v úseku km 0,800 - 1,210. 
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7.7. DSVS (dokumentace skutečného vyhotovení stavby) 

Národná diaľničná spoločnosť značí DSVS  v součastní době jako DSRS 

(dokomuntácia skutečného realizovania stavby).  Geodetickou částí DSRS u dálnic, 

přeložek cest, potoků, a podobně je: 

a) měřičský originál polohopisného a výškopisného zaměření v míře 1:1000, 

anebo 1:500 se zákresem všech předmětů měření v trvalém záběru, včetně 

podzemních ing. sítí (resp. jiných objektů), včetně širších souvislostí, včetně 

terénních úprav a geodetických základů tak, aby tento mohl bít použit pro 

vyhotovení Základní mapy dálnice, 

b) souřadnice a výšky podrobných bodů s podrobným popisem, 

c) seznam souřadnic a výšek bodového pole, 

d) příčné profily v staničeních jako v projektu, 

e) podélný profil, 

f) technická zpráva měření 

Jako podklad pro vyhotovení DSRS nám sloužili všechny měřičky, které jsme také 

používali k fakturacím, nebo samotní fakturace. Zpracování se realizovalo v aplikaci 

MicroStation. V případě nejasností, nebo chybějících věci se potřebné předměty 

zpracování doměřily. DSVS je součástí přílohy č. 6.  

 

7.8. GP (geometrický plán) 

Po ukončení výstavby se také vyhotovují geometrické plány. Té se vyhotovuji 

podle příslušných katastrálních zákonů. Nejsou součástí mé práce. 

Podkladem pro zpracování je zaměření skutečného stavu v terénu. Zpracovaní se 

dělá v aplikaci AutoCad s nadstavbou NeuMap nebo v aplikaci GeoPlot. 
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8. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývala geodetickými činnostmi na přeložce silnice I/61 

v objektu 126-00, mezi obcí Sverepec a městem Považská Bystrica, která byla budovaná 

v rámci projektu "Dálnice D1 Sverepec - Vrtižer". Hlavním cílem práce bylo popsat 

činnosti, kterých se geodet účastní při výstavbě.  

V první části práce popisuje dopravní infrastrukturu v dané lokalitě a důvody proč 

byla potřeba vybudování přeložky. Taktéž popisuje technologií její budování jako jsou 

popis funkčního a technického řešení, postup stavebních a geodetických prací. 

V další části uvádí opis měřických a vytyčovacích metod použitých při výstavbě. 

Jde o polární metodu, technologie GNSS a geometrickou nivelaci ze středu. Hlavní důraz 

klade na měření pomocí technologií GNSS RTK metodou s využitím služby SKPOS a 

uvádí praktické zkušenosti s využíváním dané služby.  

V praktické části se práce zabývá podrobným popisem všech geodetický činností 

během výstavby. Na začátku se pozornost věnuje bodovým polím. Zde jsou uvedené 

souřadnice vytyčovací sítě dálnice v blízkosti objektu, její využití pro naše měření, popis 

budovaní vlastního výškového bodového pole. Sleduje se aj sesuv půdy pod pilířem číslo 

3002. Dále práce popisuje postup při zaměření původního terénu, jeho zpracovaní a 

porovnaní s terénem dodaným projektantem. Rozdíl činí v kubatúre výkopu: 2620.7 m
3
 

a v kubatuře násypu : 3849.9 m
3
. Také se věnuje přípravám podkladů pro vytyčování a 

uvádí postup výpočtu souřadnic bodů a podobně. Vyjmenovává všechny předměty 

vytýčení a popisuje postup jejich vytýčení.  Dále popisuje postup zaměřovaní předmětů 

měření k fakturacím a jejich vyhodnocení. Taktéž uvádí postup při zaměřování 

konstrukčních vrstev a jich porovnání s projektovaným stavem. V závěru diplomová práce 

uvádí dokumenty, které se vyhotovují po ukončení výstavby. 

Diplomové práce tedy popisuje obrovský soubor geodetických prácí. Či už se jedná 

o měření nebo vytyčovaní. Z velkého množství činností plyne také velké množství 

dokumentace. Bylo by finančně náročné je mít uvedené všechny v analogové podobě.  

Z tohohle důvodu je dokumentace v přílohách uvedená jako vzor. Ostatní dokumentace je 

součástí CD. 
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