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Anotace 

 
      Diplomová práce popisuje vybrané geodetické práce vykonávané při rekonstrukci a 

přestavbě bývalé Zochovy chaty v Modre, části Piesok v letech 2009 až 2011. 

V jednotlivých etapách této stavby jsou nejprve zpracovány geodetické podklady zbylých 

částí rekonstruovaného objektů pro potřeby úprav projektové dokumentace. Mezi další 

činnosti patří vyhotovení podkladů pro projekt zemních prací, vytyčení a kontrolní 

zaměření vybraných geometrických prvků při budovaní základové konstrukce. Nakonec je 

to vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, které slouží 

jako součást žádosti o kolaudační rozhodnutí. Horský hotel Zochova chata byl oficiálně 

odevzdán do užívání v Březnu 2011. 

      Klíčová slova: měřická síť, vytyčování, kontrolní zaměření, dokumentace skutečného 

provedení stavby.  

 

 

 

Summary 

      Diploma thesis describes selected geodetic works performed during reconstruction and 

rebuilding of former Zochova chata in Modra, municipality Piesok in years 2009 - 2011. In 

single stages of the building process are at first processed geodetic bases, which are needed 

for treatments of project documentation. The next step is to make bases for project of 

groundworks, settingout and control measurements of geometric elements during 

groundworks construction. The final operation (pass) is to make survey to building 

documentation, dimension control, which is used as a part of regest for final building 

approval. The mountain hotel Zochova chata was officialy approved for usage in March 

2011. 

      Keywords: survey net, setting-out, control measurement, survey to building 

documentation, dimension control. 
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1. ÚVOD 

      S rozvojem turistiky a rekreace souvisí v současné době snaha o obnovení zašlé slávy 

některých významných turistických destinací a to jednak rekonstrukcí původních 

stavebních objektů určených k ubytování a poskytování ostatních služeb s tím spojených, 

ale také výstavbu nových hotelových komplexů se širokým spektrem poskytovaných 

služeb na vysoké úrovni. Umístnění a charakter těchto objektů vyžaduje důkladnou 

přípravu a vypracování projektové dokumentace, ale rovněž precizní provedení stavebních 

prací, na kterých se podílí svojí činností i geodeti. 

      Inženýrská geodezie je obor, kterého podstatou je efektivní využití geodetických metod 

a technologických postupů v investiční výstavbě při dodržení vysokých nároků na 

přesnost. Jejich provedení prostřednictvím kvalifikovaných odborníků začíná už v přípravě 

projektové části, pokračuje vytyčovacími prácemi před a v průběhu výstavby a končí 

vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby. 

      Cílem mé diplomové práce je charakteristika a vyhotovení podkladů vybraných 

činností geodetických prací prováděných při rekonstrukce a přestavbě bývalé Zochovy 

chaty v Modre, v části Piesok katastrálního území Modra, na které sem se účastnil jako 

pracovník společnosti GEOIGS s.r.o. v letech 2009-2011. 

      V kapitolách praktické části se věnuji podrobnému popisu vybraných geodetických 

činností v prostředí samotné stavby a v kancelářských prostorách, jejich postupům a 

principům při následném vyhotovení grafických i číselných výstupů, které se nacházejí 

v přílohách diplomové práce. 
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2. GEODETICKÉ PRÁCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ     

      V uplynulých letech, kdy došlo k výraznému nárůstu zakázek a projektů spadajících 

do celku investiční výstavby, se tyto skutečnosti projevily i v požadavcích, které přímo 

souvisí s jejich geodetickým zabezpečením. Geodezie v investiční výstavbě zahrnuje 

široké spektrum odborných měřických činností při přípravě, projektování, výstavbě, 

dokumentaci a samotném provozu daného stavebního objektu, které se od mapovacích 

prací liší přístrojovým vybavením, používanými metodami a postupem. Geodetické práce 

na stavbách jsou vnímány jako celek specifických činností, který obstarává realizaci 

prostorové polohy objektu se všemi technologickými a technickými návaznostmi, tak i 

rozměry a tvar jednotlivých částí podle projektovaných geometrických parametrů. 

 

2.1.      Přehled geodetických činností       

      Geodetickou činnost spadající do investiční výstavby můžeme rozčlenit do 

následujících čtyř oddílů: 

• příprava a předprojektová část staveb, 

• projektování staveb, 

• realizace staveb, 

• geodetická činnost při provozu stavby. 

 

2.1.1.      Příprava a předprojektová část staveb 

      Příprava a předprojektová část konkrétní stavby musí vyhovovat podmínkám daného 

územního plánu. Územní plánování je nástroj, který má za úkol zabezpečit komplexnost a 

funkčnost daného území, čili jeho nejefektivnější využití s ohledem na územní celek, do 

kterého spadá. Ta je prováděna koordinací výstavby a jinými činnostmi, které mají za 

následek rozvoj daného území. Územní plánování se řídí zákonem č. 50/1976 Zb. 

„O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nehorších 

predpisov.“ 
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      Územní plán je tvořen územně plánovací dokumentací, která obsahuje textovou a 

grafickou část a je vedena na úrovni státní, regionální či územního plánu obce a územního 

plánu zóny. Úkolem geodezie je zajistit aktuální grafické podklady pro vedení územní 

plánovací dokumentace, které jsou nezbytné pro korektní a efektivní průzkum a výběr 

lokality. Mapové podklady pro jednotlivé úrovně jsou vedeny ve vhodném měřítku od map 

malých měřítek (1:200 000) až po detailní mapy velkých měřítek (1:200 – 1:5000). 

      O podrobnosti obsahu a vypracování územně plánovací dokumentace a územních 

plánovacích podkladech závazně informuje vyhláška č. 55/2001 Zb. „O 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.“ 

 

2.1.2.      Projektování staveb 

      Projektování v investiční výstavbě je prováděno na podkladech projektové 

dokumentace, která je tvořena zejména mapovými výstupy charakterizujícími detailní 

informace o pozemku a projektované stavbě s cílem umožnit synchronizaci návrhu objektu 

a skutečného stavu zájmové lokality. Podklady vytvořené pro projektování staveb 

podrobně pojednávají o daném objektu z hlediska architektury, ale také v technické stránce 

řešení navrhované stavby. Příprava a projektování staveb zahrnuje tvorbu projektů 

vytyčovacích sítí, měření posunů a deformací a podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

      Obecně se podklad pro realizaci stavby dělí na dva stupně a to jsou: 

• úvodní projekt  

• prováděcí projekt 

      Úvodní projekt je užíván jako podklad pro určení polohových a výškových rozměrů 

objektu, které jsou nutné pro řešení investiční stránky a v neposlední řade také územního 

uspořádání jako celku. Prioritou je však funkce podkladu k získání stavebního povolení a 

dalších smluv. Po technické stránce má za úkol charakterizovat rozsah stavby, její 

funkčnost a účelnost.  

       



Bc.  Michal Janíček: Geodetické práce při rekonstrukci bývalé Zochovy chaty v Modre 

2012  4 
 

      Prováděcí projekt je podklad, na jehož základu je prováděna samotná realizace daného 

objektu. Je tvořen především výkresovou častí, která obsahuje: 

• základní situační výkres objektu v měřítku 1:500, 

• detailní výkres stavby v měřítku 1:500 nebo 1:1000, 

• přehlednou situaci oblasti v měřítku 1:5000 – 1:50 000, 

• návrh vytyčovací sítě 

       Když se jedná o stavby jednoduchého charakteru jako je třeba rodinný dům, nebo jiný 

objekt o velikosti základů do 300 m2, vypracuje se pouze jeden projekt, který obsahuje 

technické charakteristiky obou stupňů.  

2.1.3.      Mapové podklady 

      Mapové podklady používané pro projektování staveb jsou důležitým prvkem z hlediska 

návaznosti objektu na dopravní sítě a také inženýrské sítě, proto je podmínkou, aby byly 

zhotoveny pro území vetší, než je zájmová lokalita nebo obvod stavby. Svým zobrazením 

polohopisu a výškopisu musí také přesností a souladem odpovídat v terénu. Mapové 

podklady se získávají převzetím stávajících map velkých měřítek, které je možno doplnit 

podle potřeby projektu anebo novým měřením skutečného stavu. 

      Převzatá státní mapová díla, která jsou používané jako podklad: 

• mapy katastru nemovitostí v analogové nebo digitální formě měřítek 1:1000, 

1:2000, 1:2880, 

• ZMVM – Základní mapa velkého měřítka 1:1000, 1:2000, 

• TMM – Technická mapa města 1:500, 1:1000 příp. většího měřítka, 

• THM – Technicko hospodářská mapa 1:1000, 1:2000, 

• JŽM – Jednotná železniční mapa, 

• ZMD – Základní mapa dálnice, 

• ZML – Základní mapa lomu, 

• ZMZ – Základní mapa závodu, 

• další mapová díla vyhotovená v platném souřadnicovém a výškovém systému (S – 

JTSK, Bpv, místní systém s možností připojení). 



Bc.  Michal Janíček: Geodetické práce při rekonstrukci bývalé Zochovy chaty v Modre 

2012  5 
 

      Mapové podklady získané novým měřením obsahují údaje polohopisné, výškopisné a 

popisné. Mezi prvky polohopisu se řadí stavební objekty spojené se zemí pevným 

základem, dopravní a vodohospodářské objekty s jejich zařízeními, nadzemní vedení a 

zařízení, podzemní vedení vyjádřené povrchovými znaky, prvky inženýrských sítí, hranice 

kultur a zeleně. 

      Výškopis je charakterizován body a čárami, které vyjadřují terénní kostru a reliéf, 

výškové poměry některých inženýrských sítí (kanalizace) a výšky 1. nadzemního podlaží. 

      Do popisu patří druhy kultur, užívaných prostoru, lesních porostů, popis a parametry 

inženýrských sítí a další údaje nezbytné pro vyjádření poměrů ve skutečnosti. 

      Výsledkem mapových podkladů pro projektování je písemná část, která obsahuje 

seznamy bodů, souřadnic a výšek a grafická část obsahující digitální mapu ve formátu 

grafického editoru AUTOCAD apod.  

 

2.2.      Geodetické práce při realizaci staveb 

      Dle stavebního zákona č. 50/1976 Zb. „O územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení nehorších predpisov“ musí být realizační projekt vypracován tak, 

aby z něj jednoznačně plynula prostorová poloha stavebního objektu, jeho tvar, rozměry a 

vzájemná návaznost jednotlivých objektů [3]. Projektová dokumentace musí plnit určité 

náležitosti, které jsou důležité s hlediska spolupráce geodeta a projektanta při přípravě a 

realizaci stavebního objektu. Zejména je to forma vyjádření jednotlivých technických 

prvků, čitelnost projektů a jednoznačná návaznost na prostorové připojení konkrétních 

objektů na body vytyčovací sítě v závazném souřadnicovém systému. Případné 

nesrovnalosti anebo jiné sporné body v projektu s ohledem na korektní a efektivní 

vykonávaní geodetické činnosti, řeší odpovědný geodet s investorem a generálním 

projektantem. Tím jsou odstraněny možné nedostatky při přípravě výstavby a může se tím 

předejít pozdějším úpravám projektu v čase samotné realizace. 
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      Geodetické práce při realizaci staveb je možno dělit na čtyři části: 

• terénní úpravy, kdy se na základě vytyčených hlavních bodů objektu provede 

sejmutí vrstvy ornice, příp. další terénní úpravy, které jsou nutné pro úspěšné 

osazení stavby, 

• vytyčování,  

• kontrolní měření, 

• měření posunů a přetvoření.  

      Vytyčování je tvořeno dvěma stupni, kterými jsou vytyčení prostorové polohy objektu 

a vytyčení podrobných prvků. Prostorová poloha objektu je charakterizována hlavní 

polohovou čárou anebo hlavní polohovou osou a hlavními výškovými body při objektech 

s prostorovou skladbou, jako např. občanská, bytová, průmyslová a zemědělská výstavba. 

Podrobně o tom pojednávají příslušné technické normy.  Při vytyčení podrobných prvků 

se provádí vytyčení půdorysných, výškových geometrických prvků a polohy 

konstrukčních částí uvnitř objektu. Obvykle je realizováno od prostorové polohy objektu 

[2]. 

      Kontrolní měření je prováděno na základech spolupráce investora, technického 

dozoru a odpovědného geodeta. Autorský dozor je vykonáván generálním projektantem a 

odpovědným geodetem za účelem ověření dodržení projektu. U staveb, které svým 

rozměrem anebo technickými prvky spadají do kategorie složitějších, se určí kontrolní 

dny. Zde jsou kontrolovány: 

• kontrola vytyčovacích prací, 

• prostorové umístnění objektů, 

• kontrola polohového a výškového zaměření podzemních vedení a objektů před 

záhozem, 

• kontrola zaměření vykonaných terénních úprav a dokumentaci skutečného 

provedení objektu dodavatelem, 

• stabilita měřických bodů. 
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2.3.      Legislativa na úseku Inženýrské geodezie 

      Činnost geodeta v investiční výstavbě podléhá po legislativní stránce platným 

zákonům, vyhláškám, směrnicím a technickým normám, kterých plnění je nezbytné pro 

správnost a korektnost jednotlivých úkolů v investiční výstavbě po právní stránce. 

      Primárním zákonem je Zákon č. 215/1995 Zb. „O geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov“, který definuje úsek inženýrské geodezie jako: 

      „Inženýrská geodézie je budování vytyčovacích sítí, vytyčování a kontrolní měření 

dodržování prostorové polohy stavebních objektů, vytyčování a kontrola geometrických 

parametrů průmyslových objektů a zařízení a zaměření území pro projekt a porealizační 

zaměření staveb [6].“  

 

2.3.1.      Seznam vybraných technických norem 

      Technické normy představují předpisy, které jsou platné pro celé území státu a 

podléhají primárnímu právnímu předpisu (Zákon č. 215/1995 Sb. zákonů ve znění 

pozdějších předpisů o geodézii a kartografii).  

Tabulka č. 1: Přehled závazných technických norem STN ISO dle [8] 

STN ISO 4463-1 

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. 

Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania, 

preberacie podmienky. SÚTN 2002. 

STN ISO 4463-2 
Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. 

Časť 2: Meračské značky. SÚTN 2002. 

STN ISO 4463-3 

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. 

Časť 3: Zoznam geodetických kontrolných činností 

a dokumentácia stavieb. SÚTN 2002. 

STN 01 9322 Značky veličín v geodézii a kartografii. SÚTN 1999. 

STN 73 0401 
Terminológia v geodézii, kartografii a v katastri 

nehnuteľností. SÚTN 
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Tabulka č. 2: Přehled závazných technických norem STN ISO dle [8] 

STN 73 0202 
Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe 

Základné ustanovenia. 

STN 73 0205 
Geometrická presnosť vo výstavbe. 

Navrhovanie geometrickej presnosti. 

STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií 

STN 73 0415 Geodetické body. SÚTN 2002. 

STN 73 0212 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe 

 

STN 73 0212-2 

Kontrola presnosti. 

Časť 1: Základné ustanovenia. 

Geometrická presnosť vo výstavbe. 

 

STN 73 0212-3 

Kontrola presnosti. 

Geometrická presnosť vo výstavbe. 

 

STN 73 0212-4 

Kontrola presnosti. 

Časť 3: Pozemné stavebné objekty. 

Geometrická presnosť vo výstavbe. 

 

STN 73 0212-5 

Kontrola presnosti. 

Časť 4: Líniové stavebné objekty. 

Geometrická presnosť vo výstavbe. 

 

STN 73 0212-6 

Kontrola presnosti. 

Časť 5: Kontrola presnosti stavebných dielcov. 

Geometrická presnosť vo výstavbe. 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. 

 

STN 01 3411 

Základné a účelové mapy. 

Mapy veľkých mierok. 

 

STN 73 3419 

Kreslenie a značky. SÚTN 2001. 

Vytyčovacie výkresy stavieb. 
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2.4.      Geodetická činnost při terénních úpravách 

      Terénní úpravy mohou v investiční výstavbě vzhledem na rozsáhlost projektu a jeho 

realizaci v daném území mnohdy představovat značný podíl všech vykonávaných prací. 

Zemními prácemi se rozumí efektivní rozdělování, přesun a ukládání horniny dle daných 

podkladů s cílem přípravy a úpravy přírodního terénu tak, aby vyhovoval požadavkům pro 

správné osazení objektu v terénu. Činnost návrhu terénních úprav a samotných zemních 

prací musí být prováděna s ohledem na životní prostředí a tvar krajiny a s minimálními 

zásahy do terénu, tzn. docílení efektivního poměru a synchronizace výkopových a 

násypních částí. 

 

2.4.1.      Projekt předběžných terénních úprav 

      Nedílnou součástí územního plánu je návrh předběžných terénních úprav. Tento je 

vypracován na základě inženýrsko – geologického průzkumu, při kterém se získávají 

poznatky o stavebním podloží provedením terénních sondážních prací, odběrů vzorků 

zemin a hornin a také posouzení vlivu spodních vod. V závislosti od rozsahu stavebních 

prací se může vykonávat ve více stupních. Výsledkem jsou pak grafické výstupy 

zobrazované ve vhodném měřítku (1:1000 – 1:5000), které obsahují hrubý návrh zemních 

prácí, tedy výkopu, přesunu anebo uložení a další informace o vhodnosti, ale také 

nevhodnosti území [10]. 

 

2.4.2.      Řešení terénních úprav a jejich vytyčení 

       Pro projekt vytyčení terénních úprav musí být vypracovány spolehlivé geodetické 

podklady. Ty by měly být vyhotoveny tak, aby popisovaly terén co nejlépe z důvodu 

optimálního určení kubatur. Tomu by měly odpovídat i použité metody měření polohopisu 

a hustota měřených bodů v plošné síti. 

      Při vytyčení terénních úprav se postupuje dle vytyčovacích výkresů vyhotovených na 

podkladě projektu terénních úprav. Vytyčovací síť je volena vzhledem na navrhované 

úpravy terénu jako liniová u méně členitých tvarů anebo plošná u více členitého terénu. 
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      U zemních prací je důležitým určujícím parametrem výška, proto je při samotném 

vytyčování nutné provádět určení prostorových parametrů s co nejvyšší přesností. 

Vytyčovací výkres by měl obsahovat všechny prvky, kterými je určen nový terén, obrysy 

vystihující tvar výkopu a násypu, nejnižší a nejvyšší místa, které určují zlomy v terénu, 

charakteristické prvky obslužných zařízení inženýrských sítí (rigoly, lapače vody, 

příklopy) a bodů určujících geometrické parametry základů objektů [10]. 

 

2.5.      Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb 

      Dle stavebního zákona č. 50/1976 Zb. „O územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení nehorších predpisov“, jsou investoři a přímí dodavatelé stavby 

v průběhu výstavby vyhotovovat dokumentaci geodetických prací, která je součástí 

dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zabezpečuje investor [3]. 

      Tato dokumentace má informativní a kontrolní charakter, kterého podstatou je podat 

podrobný a přesný přehled například o soustavě modulových os základových patek, o 

vytyčených bodech a stabilizovaných bodech vystihujících obrys objektu. Při výrobním 

procesu jsou jen zřídkakdy míry a rozměry dodávané v projektu přesně realizovány 

vytyčováním. Důvody nesouhlasu realizace stavby a předepsaného projektu a vytyčení 

mohou vzniknout nedopatřením nebo změnou návrhu v průběhu realizace staveb. Z této 

skutečnosti vyplynula nutnost tvorby měřického náčrtu o vytyčení, který se stal součástí 

stavebního deníku. Proto je důležité vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

jako samostatné nově vytvořené části mapových podkladů, nikoliv jako podkladů 

přebraných s projektu vytyčení nebo odvození z projektu.  

      Nutnost současného a soustavného zaměřování realizované stavby vyniká zejména při 

složitých a rozsáhlých stavbách, kdy se prováděný objekt modifikuje postupně, co se 

detailních stavebních řešení týče [10]. 
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2.5.1.      Podklady pro dokumentaci skutečného provedení 

      Pokud se jedná o polohovou složku měřených údajů, je polohopisným podkladem 

podrobné polohové bodové pole a také body vytyčovacích sítí trvale stabilizované. Při 

vyhotovení mapového výstupu mohou být použity podkladové materiály, které byly 

užívané i v předchozích částech investiční výstavby. Výškopisným podkladem bývají 

obvykle body statní nivelační sítě případně body vybudované v místné výškové síti a další 

podklady projektu, které mají výškopisný charakter [10]. 

 

2.5.2.      Měření skutečného provedení stavby 

      Do investiční výstavby jsou řazeny stavby, které se svým rozsahem a charakterem 

plnění účelu odlišují. Podle toho jsou také děleny: 

• urbanistickou výstavbu, 

• dopravní stavitelství, 

• průmyslovou výstavbu, 

• vodohospodářskou výstavbu, 

• výstavbu rozvodů energetických sítí. 

      Osobitou kategorií je dokumentace historických budov, archeologických nalezišť a 

jiných stavitelských památek. 

      Každá kategorie s výše uvedených musí splňovat předepsané specifikace uváděné 

příslušnou normou týkající se rozsahu, přesnosti měření a výsledných mapových výstupů. 

Obecně jsou prvky měření všechny pozemní dopravní stavby a objekty, inženýrské sítě 

nadzemní i podzemní (před záhozem), kótované upravené plochy s vrstevnicemi a další 

prvky polohopisu a výškopisu [10]. 
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      Metodami měření polohopisu a výškopisu dokumentace skutečného provedení staveb 

jsou [10]: 

1) metody přímých mír, 

2) metody polární, 

3) metody pravoúhlých souřadnic, 

4) metoda protínaní vpřed, 

5) metody fotogrammetrické, 

6) trigonometrické určování výšek a geometrická nivelace, 

7) metoda GNSS. 

 

2.5.3.      Výstupní podklady skutečného provedení 

      Geodetická dokumentace obsahuje číselné a grafické údaje. Obvykle se vyhotovuje 

v měřítcích 1:1000, 1:500 případně 1:200. V minulosti byla vyhotovována na nesrážlivé 

průhledné fólii, v současné době ji představuje digitální výstup grafických editorů. Takto 

vyhotovená dokumentace slouží při samotném provozu nebo při rekonstrukci objektu. 

Jednotlivé části dokumentaci jsou poskytovány správcům technických zařízení, dopravních 

a inženýrských sítí. Grafický a číselný výstup může mít formu účelové mapy, anebo také 

geometrického plánu, který se užívá pro zápis stavebních objektů do katastru nemovitostí, 

avšak také pro případné zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě [10].  

 

2.5.4.      Charakteristiky přesnosti pro mapovou dokumentaci  

      Při vyhotovování mapové dokumentace skutečného provedení stavby se zhotovitel řídí 

normou STN 01 3410 „Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy. 1990.“ Dle 

tohoto dokumentu se polohopis a výškopis zhotovuje v 1. až 5. třídě přesnosti, přičemž 

jejich třída přesnosti se nemusí shodovat [18]. 
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      Základní charakteristikou přesnosti pro určení polohových souřadnic X a Y je základní 

střední souřadnicová chyba mxy [11]:                                                             

                                                            ( )225,0 xyxy mmm +=                                                 

(2.1) 

kde mx a my představují základní střední souřadnicové chyby X a Y. Charakteristikou 

relativní přesnosti dvojice podrobných bodů stejné přesnosti je základní střední chyba 

délky md, kterou představuje přímá spojnice dvou bodů [11].  

      Určení souřadnic jednotlivých podrobných bodů při tvorbě mapy stejné třídy přesnosti 

nesmí přesáhnout normou určena kritéria pro souřadnicovou odchylku uxy a délkovou 

odchylku ud v metrech, kterou nám určuje vztah:  

 xyd d
d

d
u

20

12
5,1

+

+
=       (2.2) 

      Při určování výšek podrobných bodů je charakteristikou základní střední chyba určené 

výšky mH, která rovněž podléhá normovanému kriteriu uH. Výnimkou je určení výšky 

nezpevněného povrchu například terénních tvarů, tehdy nesmí být střední chyba větší než 

je trojnásobek kriteria uH [11].  

      Výše uvedené kritéria přesnosti jsou zobrazeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 3: Kriteria přesnosti podle STN 01 3410 [18]. 

Třída 
přesnosti 

Podrobné 
polohové 

body 

Výškové 
podrobné 

body 

uxy [m] uH [m] 

1 0,04 0,03 

2 0,08 0,07 

3 0,14 0,12 

4 0,26 0,18 

5 0,50 0,35 
 

 



Bc.  Michal Janíček: Geodetické práce při rekonstrukci bývalé Zochovy chaty v Modre 

2012  14 
 

 

3. PRÁCE V ZÁVAZNÝCH SOUŘADNICOVÝCH A VÝŠKOVÝCH 
SYSTÉMECH  

      Obecně je podstatou každé geodetické činnosti určení jednoznačné prostorové polohy 

bodu anebo objektu. Prostorová poloha má dvě složky a to polohovou a výškovou složku. 

Pro tyto úkoly grafického a výpočtového charakteru je dána podmínka jednoznačně 

určeného souřadnicového systému, který je tvořen soustavou pevně daných bodů, jejichž 

prostorová poloha je známa. Současná legislativa na úseku geodezie definuje závazné 

geodetické systémy Vyhláškou 178/1996 Úřadu geodezie, kartografie a katastru Slovenské 

republiky [9]. 

      Závaznými geodetickými systémy na území SR dle Vyhlášky 178/1996 Úřadu 

geodezie, kartografie a katastru Slovenské republiky jsou [9]: 

1. Světový geodetický systém 1984 (WGS 84), 

2. Evropský terestrický referenční systém (ETRS), 

3. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

4. Souřadnicový systém 1942 (S-42), 

5. Baltský systém po vyrovnání (Bpv), 

6. Gravimetrický systém 1971 (S-Gr 9171). 

 

3.1.     Systém S-JTSK 

      V investiční výstavbě se většina geodetických prací provádí v systému S-JTSK. Systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální je polohový systém, který je na fyzickém povrchu 

zemně realizovaný polohovým bodovým polem [9]. 

3.1.1.     Polohové bodové pole 

      Polohová složka geodetických základů se dělí: 

• ZPBP – Základní polohové bodové pole, 

• PPBP – Podrobní polohové bodové pole. 
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      Každé se jmenovaných bodových polí se dále rozděluje do menších celků, které se liší 

metodou určení bodů, charakteristikou sítě a jejími rozměry. Při budování polohových 

bodových polí se obvykle postupuje s velkého celku do menších částí. 

3.1.2.     Základní polohové bodové pole 

       Základní polohové bodové pole je tvořeno body Státní trigonometrické sítě – ŠTS, 

která se rozděluje na body I. až V. řádu. Trigonometrické body jednotlivých řádů se 

navzájem liší přesností měření uhlů a délek, ale zejména velikosti stran trojúhelníků. Po 

vypočtení souřadnic byli tyhle body opravené s ohledem na podmínky vyrovnávacího 

počtu a to z důvodu zobrazení zakřiveného tvaru zemně do dané projekce.  

      Některé s bodů trigonometrické sítě I. řádu jsou realizované Laplaceovými body. 

Laplaceovy body tvoří Astronomicko – geodetickou síť, ve které jsou při prostorových 

souřadnicích navíc určeny zeměpisné souřadnice ϕa, λa a Αa [9]. 

     Charakteristiky přesností, rozdělení a rozměry jednotlivých řádů jsou zobrazeny 

v následujících tabulkách: 

Tabulka č. 4: Charakteristika přesností řádů trigonometrické sítě [9]. 

Řád trigonometrické sítě: I. II. III. IV. V. 

Základní souřadnicová chyba mxy 
[m] 

0,04 0,035 0,03 0,025 0,015 

 

Tabulka č. 5: Dělení a rozměry trigonometrické sítě [9]. 

Bodové pole Body Rozdělení 

Základní polohové 
bodové pole 

Body státní 
trigonometrické 

sítě 

Trigonometrické body I. řádu průměrná 
délka stran 25 km 

Trigonometrické body II. řádu průměrná 
délka stran 13 km 

Trigonometrické body III. řádu průměrná 
délka stran (6-12) km 

Trigonometrické body IV. řádu průměrná 
délka stran (2-6) km 

Trigonometrické body V. řádu průměrná 
délka stran (2-3) km 
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3.1.2.     Podrobné polohové bodové pole 

      Pro tvorbu konkrétních mapových podkladů nebo různé vytyčovací práce 

trigonometrická síť I. až V. řádu ne vždy postačuje. Proto je dále zhušťována vkládáním 

dalších bodů mezi body trigonometrické sítě. Tyto body vytvářejí podrobné polohové 

bodové pole. Zhušťování se realizuje formou polygonových pořadů, řetězci a dalšími 

metodami, které vyhovují svou přesností. Charakteristikou přesnosti je základní střední 

souřadnicová chyba mxy, která je uváděná v pěti třídách přesností podle STN 73 0415 [11].   

      Závazným systémem pro budování polohových bodových polí je systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Geodetické práce mohou být prováděny i v jiných 

souřadnicových systémech, třeba v místním souřadném systému a poté jsou 

transformovány do S- JTSK. Výnimky jsou povolovány Úřadem geodezie, kartografie a 

katastru Slovenské republiky [7]. 

      Hustota podrobného polohového bodového pole se řídí s maximální efektivností 

vzhledem na rozmístnění a potřebu. V terénu jsou tyto body dočasně nebo trvale 

stabilizovány. 

3.1.3.     Metody určení polohy bodu 

      Mezi nejčastější metody určení polohových souřadnic bodu patří: 

• metoda polárních souřadnic (rajon), 

• metoda protínaní napřed z uhlů, 

• metoda protínání napřed z délek, 

• metoda protínaní zpět (přechodné stanovisko), 

• metoda pravoúhlých souřadnic, 

• polygonový pořad, 

• metoda GNSS. 
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Tabulka č. 6: Přehled tříd přesností PPBP [11]. 

Třída přesnosti Přesnost [m] Metody, přístroje. 

1. třída 0,02 
elektronickými dálkoměry, uhlovým a 

dálkovým protínáním, rajóny 

2. třída 0,04 
jako v 1. třídě přesnosti, trojúhelníkovými 

řetězci, protínáním vzad 

3. třída 0,06 
jako v 2. třídě přesnosti, polygony s opticky 

měřenými délkami, vyjímečně pásmem 

4. třída 0,12 
jako v 3. třídě přesnosti, polygony s délkami 
měřenými délkoměrem se základní v přístroji 

5. třída 0,20 fotogrammetricky 

 

3.2.     Výškové bodové pole 

      Práce s mapovými podklady by v průběhu od vypracování projektu až po osazení 

stavebního objektu v terénu obsahovat i výškopisné řešení dané lokality a objektu. Při 

určování výškových poměru se vychází s určení převýšení mezi body zemského povrchu 

od určité dané úrovně – hladinové plochy. 

      Pod pojmem výška je tedy uváděná svislá vzdálenost bodu od jeho průmětu na 

hladinové ploše. Hladinové plochy se mohou vzájemně lišit počátkem nulové hladiny, 

podle čeho se dělí [7]: 

• Absolutní výška bodu – je odvozena od středné hladiny moře, tedy nulové 

hladinové plochy, nazývaná také nadmořská výška, 

• Relativní výška bodu – je odvozena od hladinové plochy s vhodnou výškou, 

nazývána též převýšení nebo při stavbách častokrát uváděná jako „stavební nula“. 

      Při měření výšek se vychází z výškového bodového pole, které dělíme: 

• ZVBP – Základní výškové bodové pole, 

• PVBP – Podrobní výškové bodové pole. 

      K určení výškového rozdílu se užívá více metod, které se liší metodikou, přístrojovým 

vybavením a také přesností, kterou mohou dosáhnout. 
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Tabulka č. 7: Přehled metod a jejich přesností při určování výšek [7]. 

Metoda Přesnost 
Nivelace 1,0 až 0,1 mm 

Trigonometrické měření výšky 0,1 až 0,01 m 
Hydrostatická nivelace 0,1 až 0,05 mm 
Barometrická nivelace 0,5 až 3,0 m 

 

      Nadmořské výšky výškových bodových polí jsou vztaženy ke střední hladině 

Baltského moře, která určuje nulovou hladinu Baltského systému po vyrovnání – Bpv. 

3.2.1.     Základní výškové bodové pole 

      Výškové základy v SR jsou tvořeny body Státní nivelační sítě – ŠNS, do které patří 11 

základních výškových bodů. Ty jsou řazeny také do nivelační sítě I. řádu realizované 

uzavřenými nivelačními pořady s průměrnou délkou 300 km. Oblast I. řádu ohraničují 

nivelační pořady, do kterých jsou postupně vloženy sítě II. řádu s délkou obvodu kolem 

100 km, pak vložené nivelační sítě III. a IV. řádu a nakonec plošné nivelační sítě. 

      Výšky nivelačních bodů se měřili vzhledem na příslušnost k danému řádu: 

• VPN – Velmi přesnou nivelací (sítě I. a II. řádu), 

• PN – Přesnou nivelací (sítě III. a IV. řádu a PNS). 

      Obdobně jsou stabilizovány i další základní nivelační body. Body nižších řádů jsou pak 

stabilizované obvykle v místech pevných základů budov nebo mostních pilířů vodorovnou 

čepovou značkou. 

3.2.2.     Podrobné výškové bodové pole 

     Body podrobných výškových bodových polí jsou obvykle seskupeny do nivelačních 

pořadů nebo plošných sítí v závislosti od jejich umístnění podél silnic, železnic nebo 

v městských částech. Jejich hustota v pořadu se pohybuje kolem 500 m. Tyto body jsou 

připojeny na ověřené body Státní nivelační sítě technickou nivelací. 
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      Stabilizace je realizována hřebíkovými značkami osazenými svisle do mostních pilířů, 

na nivelační kameny atd.  

4. VYTYČOVÁNÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ 

      Realizaci stavebního objektu vždy předchází jeho vytyčení. Na podkladě vytýčení 

prostorové skladby objektu, jednotlivých geometrických parametrů, bodů určujících 

umístnění a charakter stavby v terénu je pak prováděna samotná výstavba. Po vytyčení 

základních částí jsou pak realizovány detailní prvky vystihující tvar objektu. 

      Pro provádění vytyčovacích prací platí obecně stejné zásady i užívané metody jako při 

vykonávání prací měřických.  Vytyčovaní je v jednoduchosti možno nazvat obráceným 

postupem měřických prací. 

      Činnost vytyčování je realizovaná na základech polohových a výškových bodových 

polí. Tyto bodová pole mohou být už existující nebo je nutno potřebné základy v obvodu 

daného stavebního území vybudovat. Charakter a rozměrové parametry objektu si 

mnohokrát vyžádají vybudování vlastní vytyčovací sítě, která splňuje požadavky pro 

efektivní činnost v bodovém poli při provádění stavebních prací. 

      Při budování nových vytyčovacích sítí se počítá také s jejich dalším využitím pro 

dodávky geodetických prací, které následují po vytyčení nebo jsou prováděny v průběhu 

vytyčování např. kontrolní měření, další mapovací práce pro majetkoprávní uspořádání 

nebo dlouhodobé měření posunů a deformací [7]. 

      Určujícími prvky, které mají zásadní vplyv na tvar, rozměry a přesnost určení sítě jsou 

rozměry stavebního objektu, konfigurace terénu a v neposlední řadě přesnost dodávaných 

vytyčovacích prací. Dle těchto zásad se polohové vytyčovací sítě dělí na [7]: 

• vytyčovací přímka, 

• polygonový pořad, 

• řetězce (trojúhelníkové, čtyřúhelníkové), 

• plošná síť (pravoúhlá), 

• specielní (kombinace předcházejících). 
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     Pro výškové vytýčení se užívají buď jestvující nebo vybudované výškové body, 

případně body ŠNS, nebo body polohových polí, které jsou doplněny výškovým rozměrem 

a značkou. 

      Dle Stavebního zákona č. 50/1976 „O územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení nehorších predpisov.“ [3]:  

      „Před začátkem stavby, změny stavby, terénních úprav a dolních prací na povrchu 

musí stavebník zabezpečit vytyčení staveb fyzickou osobou nebo právnickou oprávněnou 

vykonávat geodetické a kartografické činnosti a autorizační ověření vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetem a kartografem.“   

4.1.      Technologie vytyčování 

      Vytyčovací práce obecně pozůstávají ze tří částí, kterými jsou [7]: 

1. výpočet vytyčovacích prvků, 

2. provedení vlastního vytyčení, 

3. provedení nezávislé kontroly vytyčení (dle možností). 

Metody vytyčování  

      Geodet volí obvykle metodu vytyčení bodu a přístrojové vybavení dle přesnosti jaká je 

požadována a taky tvaru objektu, aby bylo možné tuto metodu realizovat. Základními 

způsoby jsou polohové vytyčení bodu [2]: 

• pravoúhlými souřadnicemi, 

• polárními souřadnicemi, 

• protínáním vpřed, 

• protínáním z délek, 

• průsečíkovou metodou, 

• polygonové vytyčování. 

• metody GNSS (specifické použití). 

      Metody výškového vytyčování se rozdělují na [2]: 
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• geometrická nivelace a nivelace se skloněnou záměrou, 

• trigonometrická nivelace, 

• trigonometrické měření výšek, 

• zvláštní způsoby přenášení výšek (mikronivelace, hydrostatická nivelace) 

4.1.2.      Vytyčovací výkresy 

      Součástí každého výsledního projektového řešení je vytyčovací výkres, který obsahuje 

polohové vytyčovací prvky. Tyto prvky se vztahují k vytyčovací síti a systému, který je 

zvolen pro stavbu. Nacházejí se v něm také údaje o výškových parametrech objektů, 

inženýrských sítí a křížení jejich rozvodů [10]. 

      Dle STN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb jsou jejich obsahem [12]: 

1. vytyčovací síť s označenými polohovými a výškovými body, vytyčovací prvky a 

jejich přesnosti, objekty, jestli se při vytyčování a realizaci projektu využívá 

připojení k nim apod., 

2. osy a obrysy navrhovaných objektů, 

3. vytyčovací prvky vázané na polohové a výškové body, 

4. souřadná síť s označeným souřadným systémem, výškovým systémem a orientace 

výkresu k severu, 

5. detaily (u podrobných vytyčovacích výkresů) vázány na hlavní osy objektu (ve 

vztahu k vytyčovací síti). 

      Podstatným faktorem přehlednosti vytyčovacího výkresu je vhodně zvolené měřítko. 

Obvykle se volí 1:500, 1:1000, 1:2000 nebo 1:5000, tak aby podle možností bylo shodné 

s měřítkem podrobné situace. 

4.1.3.      Charakteristiky přesností pro vytyčování 

      Těžištěm při výstavbě některých objektů spadajících do investiční výstavby je kvalita 

dodaných měřických a vytyčovacích prací, neboť ony se významnou mírou podílejí na 

technické správnosti a velikosti odchylky od projektu, jednak stavby realizované jako 

celku i jednotlivých detailů. 



Bc.  Michal Janíček: Geodetické práce při rekonstrukci bývalé Zochovy chaty v Modre 

2012  22 
 

      V závislosti od charakteru stavebního objektu jsou mnohdy předložené vysoké nároky 

na přesnost dodávaných geodetických činností. Z toho plynou předpoklady na provedení 

důkladné analýzy přesnosti a interpretace výsledků jednotlivých měření. 

      Správnost a spolehlivost vytyčených geometrických parametrů stavby a daných vztahů 

mezi nimi v intervalu dovolených odchylek závisí od zvolených metod a technologie 

vybraných měřičských úkonů. 

      Během realizace stavby i provádění vytyčovacích prací během výstavby je ovlivněna 

kvalita celého objektu z důvodu působení vedlejších faktorů, které vyplývají z provádění 

jednotlivých stavebních celků (návaznost objektů, styk různých konstrukčních prvků, 

prostorová poloha objektů a další). Z tohoto důvodu jsou pro stanovení kvality dodávaných 

vytyčovacích prací brány v úvahu ty geometrické parametry, které mají zásadní vliv na 

geometrii stavby jako celku [2].  

4.2.      Kriteria kvality pro vytyčování 

      Při prováděných vytyčovacích pracích rozeznáváme přesnost, která je stanovena: 

• přímo – normami ISO 4463-1, STN ISO 4463-3, STN 73 0422 (popsané 

v podkapitole 2.3.1. Seznam vybraných technických norem), kde jsou stanoveny 

vytyčovací odchylky, 

• nepřímo – vytyčovací odchylky jsou odvozeny od stavebních odchylek, které 

stanoví projektant (objekty se specifickými požadavky na přesnost) [1], [2]. 

      Charakteristikou přesnosti vytyčení bodu je obecně střední polohová chyba mp, která je 

vyjádřena vztahem: 

                                                                        
222
MVP mmm +=                                                    

(4.1) 

 

      kde: 

• mV – střední chyba vytyčovacích prací, 

• mM – střední chyba montážních prací.  
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      Za maximální střední chybu mp v poloze bodu se považuje hodnota krajní stavební 

odchylky, kterou stanovuje projekt. Při konfidenčném koeficientu spolehlivosti tα=2, 

α=0,05 platí pro maximální stavební odchylku Us: 

                                              ( )2222 MVPPS mmmmtU +=== α                                       (4.2) 

      Za předpokladu MV mmm == platí: 

                                         mmU PS 8,222 2 ==                                                            (4.3) 

      pak přesnost vytyčovací prací: 

                                         S
S

MV U
U

mmm 4,0
8,2

====                                              (4.4) 

      Ze vztahu 4.4 pak plyne, že střední chyba vytyčovacích a stavebně – montážních prací, 

za užití prefabrikovaných dílců, nesmí přesáhnout 40% stavební odchylky Us [1], [2]. 

      Zda bylo vytyčení správné, se zjistí na základě provedení kontrolních měření, které se 

realizuje jako opakované vytyčení, nezávislé vytyčení nebo vytyčení metodou, která je 

uváděna jako o řád přesnější, než bylo předchozí měření [1]. 
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5. VYBRANÉ GEODETICKÉ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ETAP 
REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZOCHOVY CHATY V MODRE 

      Jelikož do celku komplexní dodávky geodetických prací při rekonstrukci bývalé 

Zochovy chaty v Modre spadají úkony a výstupy grafického nebo číselného charakteru 

přesahující smysluplný rozsah diplomové práce, byli rozdělené tyto činnosti do menších 

celků, které jsou nazvány dle postupnosti výstavby zájmového objektu: 

• doplnění polohopisných a výškopisných podkladů pro projektovou dokumentaci 

doměřením původních základů bývalé Zochovy chaty, 

• vypracování podkladů pro projekt HTÚ (hrubých terénních úprav), 

• vypracování dokumentace vybraných vytyčovací prací, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

 

Obr. 1 Hotel Zochova chata, lokalita Modra – Piesok [13]. 
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5.1.     Charakteristika zájmové lokality a popis objektu 

      Lokalita Hotelu Zochova chata se nachází v Bratislavském kraji v pohoří Malé 

Karpaty. Místní část písek spadá pod správu města Modra v katastrálním území Modra 

ležícím ve vzdálenosti 34 km od hlavního města SR Bratislavy. Hotel se nachází ve výšce 

přibližně 450 m. n. m. a jeho zeměpisné souřadnice jsou 48° 22' 54" N, 17° 16' 38" E. 

      Rekreační chatová oblast nesoucí stejnojmenný název bývala již v minulosti 

vyhledávanou destinací pro turistiku, lyžování nebo oddechové aktivity i se spojitostí 

s Malokarpatskou vinařskou oblastí. 

      Výstavba původní Zochovy chaty byla v roce 1932 podnícena členy Klubu 

slovenských turistů. Nese jméno evangelického kněze a politika Samuela Zocha, který do 

těchto míst chodíval s přáteli. Koncem minulého století ještě patřila k nejpopulárnějším 

výletním oblastem Bratislavského kraje, s přibývajícím časem však areál začal upadat. 

Nový majitel se po získání statického posudku rozhodl pro totální rekonstrukci, k čemu 

využil i původní plány. Cílem bylo zachovat historické a architektonické prvky objektu 

[13]. 
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Obr. 2 Původní Zochova chata z roku 1933 

      Nynější podoba Hotelu Zochova chata sestává z rekonstruované původní chaty a 

nových prostorů se 64 pokoji, apartmány, kongresovým centrem pro 200 lidí, wellness 

zařízením, tělocvičnou, restaurací, kavárnou. Celková ubytovací kapacita činí 134 hostí. 

K dispozici je také 65 parkovacích míst, které se nacházejí v podzemní části hotelu a 

v jeho areálu. Stavba byla navržena jako sendvičová konstrukce s plným obvodovým 

pláštěm a zděním z přesných tvárnic. 
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Obr. 3 Projektové řešení [14]. 

 

     Základní údaje o objektu: 

• plocha řešeného areálu – 15 897,16 m2, 

• zastavěné plochy celkem – 2 992,53 m2. 

Z toho: 

• Zochova chata a dostavba hotelu – 2 363,42 m2, 

• restaurace rotunda – 629,11 m2, 

• dopravní a pěší komunikace – 2 614,47 m2, 

• plochy zeleně – 10 390,16 m2. 

5.2.      Zakázka dodávky geodetických podkladů  

       Generálním investorem a zároveň i generálním dodavatelem, byla společnost 

Steelmont Construction a. s., Holíč. Prvotní náplň objednaných geodetických prací 

pokrývala pouze činnost spojenou s doměřením původních základů bývalé Zochovy chaty. 

Tomuto spektru činností bylo také úměrně provedeno budování výchozího bodového pole. 

S ohledem na případnou další objednávku geodetických prací ze strany generálního 
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dodavatele byla stabilizace bodového pole realizována tak, aby pak vyhovovala i dalším 

činnostem, u kterých se vyžadují větší nároky na přesnost a preciznost. 

 

5.2.1.      Stav bodových polí v zájmové lokalitě 

      V dané lokalitě byla nejprve provedena rekognoskace terénu, při které bylo naším 

cílem zjištění stavu bodového pole, jeho stabilizace a signalizace. Vzhledem ke 

skutečnosti, že daná lokalita se nachází mimo zastavěné území v poměrně hornaté hustě 

zalesněné oblasti, kde nebyly nalezeny žádné základy polohových nebo výškových 

bodových polí a připojovací práce by byly z časového a ekonomického hlediska pro 

výstavbu objektu neefektivní, rozhodli jsme o vybudování základů technologii GNSS a 

také prozkoumání zájmové lokality s ohledem na předchozí měření. Na základě měření 

polohopisu a výškopisu původního stavu lokality, které bylo provedeno jinou geodetickou 

společností, jsme zkontrolovali dané území, avšak s malou úspěšností. Toto bodové pole 

bylo zničeno v průběhu asanace pozemku, během které byly zničeny menší dřevěné 

chatky, odstraněna povrchová vrstva zemin a ponechány byli jen velké stromy.  

     Lokalita se nachází v zalesněné oblasti, tvořené převážně listnatým porostem. Při 

provedené asanaci byl areál zbaven veškeré zeleně, která by zamezovala vykonávání 

stavební činnosti.  

       

 

 

 5.2.2.      Vybudování měřické sítě 

      Měřickou síť jsme budovali nejprve za účelem dodatečného doměření zbylých 

původních základů staré chaty. Stabilizace byla zvolena tak, aby některé z bodů v případě 

dalšího použití v následujících etapách výstavby splňovaly podmínky jejich zabezpečení. 

Provedení samotné stabilizace bylo realizováno velkými tvrzenými hřeby s délkou 8 cm do 

pevného betonového podkladu, do kterého byly předvrtány díry a do nich vložené hřeby 

zpevněny chemickou kotvou. 
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      Na takto stabilizovaných bodech 5001, 5002, 5003, 5004, 5005 jsme provedli určení 

souřadnic měřením za pomoci technologie GNSS, využitím služby permanentních 

referenčních stanic SKPOS. Kontrolně se uvedené body zaměřovaly opakovaně 

v rozličných dnech v týdnu při nastavené 8 minutové observaci. Nezávislé observace 

v jiném čase zajistí měření při odlišném rozestavení družic. Při měření technologii GNSS 

se využíval přístroj Leica GPS1200 Smart Rover, jehož parametry jsou popsány 

v podkapitole 5.2.4. Služba SKPOS poskytuje vlastní lokální transformační klíče pro 

transformaci mezi systémy ETRS-89 a S-JTSK, pak je možno volit formát výstupu 

provedených měření.  

Tabulka č. 8: Seznam souřadnic bodů měřické sítě. 

Č.b. Y [m] X [m] Hlok [m]  HBpv [m] 

5001 558593,499 1255812,749 1,796 456,196 

5002 558538,850 1255799,140 -0,361 454,039 

5003 558543,233 1255752,166 -1,225 453,175 

5004 558593,414 1255740,646 2,570 456,970 

5005 558483,061 1255808,169 -2,521 451,879 

     

       Jelikož geodetická dokumentace musí být vyhotovena v závazném výškovém systému, 

byly tyto body připojeny prostřednictvím GNSS technologie na výškový systém Bpv, které 

však svou přesností nesplňují požadavky pro splnění některých pozdějších měřických 

úkolů.  

      Požadavkem objednavatele však bylo napojení nově budovaných základů na základy 

původní chaty, proto po dohodě s ním, kdy si určil hodnotu výchozí stavební výšky na 

původních základech, jsme vzhledem k této výchozí hodnotě přeurčili body měřické sítě na 

lokální stavební výšky a to prostřednictvím nivelačního přístroje Trimble Dini 0.3. 

      Protokol z měření nacházející se v příloze č. 1 je ve formátu *.doc a obsahuje 

souřadnice měřených bodů v systému S-JTSK a Bpv. Výškové určení bodů sítě bylo na 

základě požadavku generálního dodavatele stavby převedeno na lokální stavební výšky 

s výchozí stavební nulou, ve které výšce 0 odpovídá výška 454,400 m. n. m. v systému 

Bpv.  Tato úroveň byla přenesena pomocí přístroje Leica TCRM1203+ z původního 
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betonového základu na pevně stabilizované svislé plochy (panelové ploty, kovové 

zabetonované sloupy).  
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Obr. 4 Schéma měřičské sítě a podrobné vytyčovací sítě. 

5.2.3.      Přístrojové a výpočtové vybavení 

      Pro měření a vytyčování v investiční výstavbě jsou v závislosti na rozsahu a charakteru 

stavby stanoveny mezní odchylky, podle kterých se následně volí dostupné měřičské 

vybavení splňující tyto nároky. 

      Na měřické činnosti v polohových sítích byly použity tyto přístroje: 

• totální stanice Leica TCRM 1203+ (výr. č. 229032), 

• totální stanice Leica TS06 (výr. č. 1311199), 

• GNSS systém Leica GPS1200 SmartRover (výr. č. 303180). 

      Práce ve výškových bodových polích byly realizovány pomocí elektronického 

nivelačního přístroje Trimble Dini 0.3 (výr. č. 707011) a kódových latí (výr. č. 34058, 

33749). 

Pro výpočty a grafické zpracování výstupů se využívali: 

• Autocad 2007 a geodetická nadstavba Neumap 2008, 

• GeusNet, 

• Microsoft Word 2007, 

• Microsoft Excel 2007. 

5.2.4.     Přístroje pro práci v polohových bodových polích 

      V následující podkapitole jsou popsány vybrané parametry měřických přístrojů, které 

charakterizují možnosti jejich využití. Podrobné technické parametry se nacházejí na 

prospektech v příloze č. 10, uložených na DVD disku k DP.  

      Všechny z uvedených měřičských zařízení splňují certifikaci podle norem STN ISO 

17123 – 3 „Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 

3: Teodolity“ a STN ISO 17123 „4 Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie 

geodetických prístrojov. Časť 4: Elektrooptické diaľkomery.“ 
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Obr. 5 Vybavení totální stanice Leica TS06  [15]. 

Tabulka č. 9: Základní technické parametry totální stanice Leica TS06 (viz příloha č. 10). 

Vybrané technické parametry totální stanice Leica TS06 
Střední chyba měřeného uhlu 2” (0.6 mgon) 

Kompenzace 4 - osová uhlová kompenzace (vypínatelná) 
Minimální čtení 0,1” (0.1 mgon) 

Střední chyba měření délek 
Standard: 1 mm+1.5 ppm / typ. <2.4 s 

Rychle: 3 mm+2 ppm / typ. <0.8 s 
Tracking: 3 mm+2 ppm / typ. <0.15 s 

Dosah na 1 hranol 3 500 m 
Dosah na reflexní fólii 250 m 

Operační systém Windows CE 5.0 Core 
Přesnost centrace laserová olovnice, 1mm/1,5m 

Vnitřní paměť 100 000 pevných bodů, 60 000 měření 

Komunikace 
Bluetooth 

USB flashdisk, 1 Gigabyte, Rychlost 
přenosu 1'000 bodů/sekundu 

Formát dat 
GSI / DXF / LandXML / uživatelem 

definovatelné formáty dat 
Napájení Lithium-Ion, výdrž cca 20 hodin 
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Obr. 6 Totální stanice Leica TCRM 1203+ . 

Tabulka č. 10:Základní technické parametry totální stanice Leica TCRM 1203+ (viz příloha č. 10). 

Vybrané technické parametry totální stanice Leica TCRM 1203+ 

Střední chyba měřeného uhlu 3" (1 mgon) 
Kompenzace čtyřosá úhlová kompenzace (vypínatelní) 

Minimální čtení 0,1” (0.1 mgon) 

Střední chyba měření délek 
1 mm+1.5 ppm , do dnes všechny 

vykonané kalibrace pod 1 mm 

Dosah na 1 hranol GPR1            
(minihranol GMP101) 

3 500 m                                               
(1200 m) 

Dosah na reflexní fólii 250 m 
Operační systém Windows CE 5.0 Core 
Přesnost centrace laserová olovnice, 1mm/1,5m 

Vnitřní paměť 64 MB 

Komunikace 

RS232 
Compact Flash card 256 MB -                        

1 Gigabyte , Rychlost přenosu 1'000 
bodov/sekundu 

Formát dat 
IDEX/ASCII/DXF / uživatelem 

definovatelné formáty dat 
Napájení Li-Ion, 7,4 V, 3,8 Ah, 5 - 8 h 
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Obr. 7 GNSS systém Leica GPS1200 [15]. 

Tabulka č. 11: Základní technické parametry GNSS systému Leica GPS1200 (viz příloha č. 10). 

Vybrané technické parametry GNSS systému Leica GPS 1200 
Technologie SmartTrack+ 

Typ 
Dvoufrekvenční, GNSS geodetický, RTK 

přijímač 

Módy měření 
Statický, rychlý statický, kinematický On 

the fly, L1+L2, kódové, fázové, Reálni čas 
RTK standart, Post processing a další. 

Kanály 
14 L1 + 14 L2 GPS/ WAAS / EGNOS 12L1 

+ 12L2 GLONASS 
Anténa SmartTrack AX1202 GG pro GX1230 GG 

Napájení 
Li-Ion 4Ah resp. 2Ah mini baterie zásuvní 

do přijímače 

Komunikace 
Rádiomodem, GSM/GPRS, 
vysokorychlostní "wireless" 

Přesnost 

Horizontální: 10mm + 1ppm, kinematic. 
Vertikální: 20mm + 1ppm, kinematická 
Horizontální: 5mm + 0.5ppm, statická 
Vertikální: 10mm + 0.5ppm, statická 

Paměť Compact Flash 64MB 

Souřadnicové systémy 
Elipsoidy, kartografické zobrazení 

(Křovákovo), transformace do S-JTSK 
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5.2.5.     Přístroje pro práci ve výškových bodových polích 

      Pro výšková měření se využívaly totální stanice. K dispozici byl rovněž digitální 

nivelační přístroj Trimble Dini 0.3. 

 

Obr. 8 Nivelační přístroj Trimble Dini 0.7 a nivelační latě. 

Tabulka č. 12: Základní technické parametry nivelačního přístroje Trimble Dini 0.3 (viz příloha č. 10). 

Vybrané technické parametry nivelačního přístroje Trimble Dini 0.3 

Přesnost 
Lať s přesnou invarovou stupnicí 0,3 mm 

Lať s kódovou stupnicí 1,3 mm 
Vizuální měření 1,5 mm 

Dosah měření 
Elektronicky 1,5 - 100 m                        

Vizuálně od 1,3 m 
Přesnost měření délek na 20 m Lať s invarovou kódovou stupnicí 25 mm 

Nejmenší dílek při měření převýšení 0,1 mm 

Software a programy 
Měření s a bez stanoviska, vytyčování, 
záměra vpřed, vzad stranou, vytyčení 

mezilehlého bodu. 

Metody měření 
ZP, ZPPZ, ZPZP, ZZPP, PZZP, aZP, aZPPZ, 

aZPZP, aZZPP, aPZZP 
Zvětšení dalekohledu 26x 

Kompenzátor Rozsah urovnání +15´ 
Paměť USB Flash Disk 

Napájení 
Li-ion, 7,4 V / 2,4 Ah,                    

(3 pracovní dny bez podsvícení) 
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5.2.6.     Zaměření původní části Zochovy chaty 

      V areálu bývalé Zochovy chaty bylo na základě požadavku projektanta provedeno 

měření polohopisu a výškopisu. Toto měření však bylo realizované jinou geodetickou 

společností, která měla za úkol také vyhotovení geodetických mapových podkladů. Když 

však byla provedena asanační činnost generálním dodavatelem stavby, při které byla 

kromě odstraněné skrývky rozebrána původní budova, zjistilo se, že je potřeba doměřit 

také základy staré části chaty z důvodu osazení nové kopie chaty. 

      Pro doplnění geodetických podkladů jsme měli za úkol zaměřit prostorovou polohu 

charakteristických bodových prvků betonového základu původní části chaty. Měření se 

prováděla s totální stanicí LEICA TS 06, která je výrobcem certifikována dle normy ISO 

17123-3. Doklad a testování způsobilosti je součástí přílohy č. 9. Pro zaměření polohy 

určujících bodů základů byla využita metoda polárních souřadnic, výškové zaměření bylo 

provedeno trigonometricky. Pro tachymetrické měření má přístroj vlastní softwarové 

programové vybavení, které současně měří polohu i výšku přímo v závazných 

souřadnicových systémech, tedy S-JTSK a Bpv. 

 

Obr. 9 Kopie zrubové části chaty osazena na původních základech [16]. 
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       Pro měření podrobných bodů jsme zvolili metodu přechodného stanoviska, jelikož se 

nejednalo o měření velkého plošného či liniového rozsahu. Přechodné stanoviště 1000 

jsme vhodně umístnili tak, aby z něho byla zabezpečena dobrá viditelnost na body 

orientací a současně i na body měřené. Po urovnání přístroje do vodorovné polohy jsme 

nastavili v programovém menu metodu přechodného stanoviště a nastavili správnou 

výškou cíle (odrazového hranolu). Pro měření v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému jsme měli v přístroji předem připravený soubor výchozích souřadnic 

orientačních bodů 5001, 5002, 5003, 5004. Na tyto body jsme postupně provedli zaměření 

orientací. Každý bod jsme zaměřili ve dvou polohách dalekohledu. Přístrojový software 

pak provedl výpočet, jehož výsledkem byly souřadnice přechodného stanoviska. 

V samotném výpočtu je vykonávaná také kontrola měření v podobě polohové a výškové 

odchylky v určovaném bodě, která se zobrazí na displeji přístroje. Z vypočteného 

stanoviska jsme následně zaměřili postupně podrobné body 1 – 30, které charakterizují 

vnější i vnitřní část základu. Nakonec jsme ještě vykonali kontrolní měření všech orientací 

5001 – 5004. 

 

Obr. 10 Náčrt zaměření původních základů (červená barva) pro projekt osazení kopie chaty (modrá barva) 

vyhotovený v prostředí Autocad. 
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      Protože se jednalo o měření relativně jednoduché, které svým rozsahem (30 

podrobných bodů průběhu pravoúhlého betonového základu ve dvou různých tloušťkách 

měřených z jednoho stanoviska) nebylo náročné z hlediska zpracování ve vhodném 

grafickém editoru, nevyhotovovali jsme měřičský náčrt. 

      Při zaměření nebyl vypracován měřický zápisník, jelikož je totální stanice LEICA TS 

06 vybavená pamětí v podobě USB Flashdisku, na kterou jsme registrovali všechny 

měřené prvky včetně orientací. Měřená data jsme pak v přístroji exportovali do příslušného 

formátu (*.GSI). 

      Zpracování měření se provádělo v kancelářském prostředí. Vyexportovaný GSI soubor 

byl upraven pomocí softwaru Leica Geo Office a Excel do finální podoby, která obsahuje 

souřadnice a výšky podrobných bodů (příloha č. 2.1). Upravený protokol měření je uložen 

v přílohách na DVD disku k DP. Takto připravený výstup měřených podrobných bodů byl 

načítán pomocí nadstavby Neumap do programu Autocad. Software Neumap umožňuje 

práci v souřadném systému S-JTSK a využívá mnoha efektivních funkcí pro geodetické 

zpracování dat. Jednotlivé vykreslené body 1-30 jsme následně spojili do výsledné liniové 

kresby, která se doplnila do podkladů původně měřeného polohopisu a výškopisu. 

      Výsledkem byl v programu Autocad vyhotovený mapový podklad v měřítku 1:500 

(příloha č. 2.2), který obsahuje polohopisné zaměření původního stavu terénu a objektů 

nacházejících se v areálu bývalé Zochovy chaty. Obsahuje také vyznačené měřené původní 

základy, ke kterým pak generální projektant vztáhl polohu nově budovaného komplexu. 

Tento polohopisný plán dále sloužil jako výchozí podklad pro návrh terénních úprav a 

další stavební činnost.  
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5.2.7.     Zpracování podkladů pro terénní úpravy 

      Zpracování podkladů pro terénní úpravy bylo provedeno ve třech etapách: 

• zaměření terénu po provedení asanačních prací a vyhotovení příslušného mapového 

podkladu pro výpočet výkopových prací, 

• určení kubatur výkopových prací za pomoci dodaného projektu stavební jámy, 

• vytyčení obvodu stavební jámy pro výkopové práce. 

      Pro polohopisné a výškopisné zaměření terénu jsme využili základní bodové pole 

stabilizované po obvodu stavebního objektu. Polohopisné a výškopisné zaměření terénu 

jsme prováděli po vykonání asanační činnosti (odstranění zeleně, zbourání chatek), a to za 

účelem získaní podkladu k výkresu HTÚ (hrubých terénních úprav), dodaného 

projektantem pro výpočet kubatur. 

 

Obr. 11 Projekt HTÚ dodaný projektantem doplněný o vytyčované body obvodu HTÚ. 
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        Pro měření jsme použili totální stanici Leica TCRM 1203+  se standardním 

odrazovým hranolem. Díky zvolenému bodovému poli se využívala metoda přechodného 

stanoviska, kdy jsme po urovnání přístroje orientovali ve dvou polohách vždy na 

minimálně tři body. Metodou polárních souřadnic jsme polohově a výškově zaměřili 

podrobné body plošné sítě 101 – 150. Tyto body jsme měřili tak, abychom vhodně vystihli 

průběh terénu pro efektivní výpočet kubatur. Po zaměření podrobných bodů jsme vykonali 

kontrolu orientace. 

      Naměřené údaje jsme v kanceláři exportovali z měřického přístroje prostřednictvím 

paměťové karty Compact Flash do PC ve formátu *.doc (příloha č. 3.1). Tento 

vyexportovaný dokument obsahoval souřadnice bodů v S-JTSK a výškové rozdíly určené 

vzhledem ke stavební výšce (454,400 m. n. m.). 

      Číselný digitální výstup těchto bodů jsme v programové nadstavbě Neumap načetli do 

prostředí Autocad. Nadstavba Neumap obsahuje programové příkazy pro interpolaci 

vrstevnic a vyhotovení vrstevnicového plánu. Do takto zhotoveného vrstevnicového 

podkladu jsme připojili projekt HTÚ ve formátu *.dwg dodaný projektantem. 

      Dodaný projekt HTÚ obsahoval dva hloubkové stupně. Stupeň pro 1. podzemní 

podlaží je určen pro wellness technologie a služební část hotelu, v stupni pro 2. podzemní 

podlaží se nacházejí bazénové technologie a strojovna. Mezi jednotlivými stupni byly 

navrhnuty různé sklonové poměry, které byly zvoleny z důvodu nestabilního charakteru 

půd nacházejících se v daném prostoru. Na 1. stupni PP, jehož rozdíl oproti výchozí 

stavební výšce činil -3,65 m, to byl sklon 45° a na 2. stupni PP s rozdílem -7,00 m bylo 

zvoleno schodovité stupňování s odpočinkem a sklonem 60°. 
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      Výsledný výpočet kubatur hornin jsme určovali jako rozdíl skutečného stavu před 

začátkem HTÚ, zjištěného naměřením výškopisných údajů a projektovaného stavu od 

společné porovnávací roviny, která byla určena výchozí stavební výškou. V nadstavbě 

Neumap programu Autocad jsme vytvořili prostřednictvím sítě trojúhelníků digitální 

model terénu, ze kterého jsme získali hodnoty kubatur jednotlivých stupňů. 

 

Obr. 12 Tříúhelníková síť vytvořena v programu Neumap. 
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       Výše uvedeným grafickým výpočtem rozdílu zaměřeného a projektovaného stavu byl 

určen celkový objem výkopových hornin od srovnávací roviny na 7200 m3. Výsledkem 

této činnosti je mapový podklad v měřítku 1:500 (příloha č. 3.2), který obsahuje: 

• polohu podrobných bodů určujících terénní tvary a jejich výškové kóty vztažené 

k srovnávací hladině, 

• vrstevnice vystihující průběh terénu s intervalu 0,25 m, 

• projekt HTÚ se sklonovými poměry a jednotlivými výškovými hladinami, 

• hektometrickou síť křížků, 

• popisové údaje. 

      Použité metody měření, výpočtu a zpracování jsme volili tak, aby odpovídaly 

požadované třídě přesnosti 3 a splňovaly požadavky STN 013410, STN 013411. 

      Následně jsme pak určili vytyčovací prvky obvodu výkopových prací. Tyto vytyčovací 

prvky jsme získali prostřednictvím programového příkazu v nadstavbě Neumap. Soubor 

vytyčovacích prvků ve formátu *.doc (příloha č. 3.3) obsahuje čísla bodů obvodu a jejich 

souřadnice v systému S-JTSK. Pro vytyčování jsme zvolili polární metodu a metodu 

přechodného stanoviska s orientací na body základní měřické sítě (5001-5005). Body 

obvodu výkopových prací 1 – 30 jsme po vytyčení stabilizovali dřevěným kolíkem. 

Technologie vytyčování přístrojem Leica TCRM 1203+ je podrobně popsaná v následující 

podkapitole. 
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5.3.       Geodetická činnost v průběhu vytyčování 

     Do procesu vytyčování spadá geodetická činnost před i v průběhu samotné výstavby, 

při které se projektovaný tvar daného objektu polohově a výškově umístní do skutečného 

stavu v terénu dané lokality. Obecně vytyčení sestává z následujících etap: 

• vytyčení prostorové polohy, kdy se v souladu s projektem realizuje správné 

polohové a výškové umístnění objektu vůči výchozí vytyčovací síti (hlavní 

polohové čáry, hlavní osy, hlavní polohové body tras), 

• podrobné vytyčení polohy podrobných bodů půdorysné osnovy a jednotlivých 

geometrických parametrů pro všechny výškové stupně objektu. 

      Po zadání úkolu zabezpečovat v průběhu výstavby činnost geodeta investora i 

dodavatele vznikly nové požadavky na aktuální stav měřické sítě, která byla svou přesností 

a podstatou dimenzována ke splnění předcházejících geodetických činností (doplnění 

projektové dokumentace, vyhotovení podkladů pro provedení HTÚ). 

5.3.1.       Vybudování podrobné vytyčovací sítě 

      Příprava před samotnou volbou druhu, umístnění a stabilizace vytyčovací sítě je velmi 

důležitá vzhledem ke skutečnosti, že z takto vybudovaných základů se mají provádět 

geodetické činnosti spojené s vytyčováním ve velmi dlouhém časovém horizontu, kdy je 

kladena podmínka na deklarování kvality výchozích polohových a výškových parametrů 

v celém průběhu stavební činnosti. Důležitým faktorem při volbě způsobu budování 

měřické sítě je také nákladnost jejich realizace. 

      Podrobnou vytyčovací síť jsme budovali s ohledem na členitý tvar a rozměry 

stavebního objektu, který má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. V důsledku stísněných 

podmínek na staveništi, které byly způsobeny skladováním stavebních hmot a materiálu, 

koridoru na obsluhu a manipulaci jeřábu, skládky nadbytečných deponií výkopové horniny 

a kontejnerových buněk jsme zvolili charakter vytyčovací sítě, na kterou se budeme moct 

připojit metodou přechodného stanoviska.  
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      Metoda orientace prostřednictvím přechodného stanoviska má řadu výhod, jako např. 

volnost pohybu při volbě stanoviska vzhledem k probíhajícím stavebním pracím (prach, 

vibrace). Další výhodou je také eliminování možnosti zničení stabilizace a signalizace 

stanovišť vybudovaných v těsné blízkosti stavební činnosti.  

      Naším úkolem bylo vybudování vytyčovací sítě, která bude splňovat požadovanou 

polohovou přesnost pro vytyčování dle závazných norem STN. 

Stabilizace a signalizace 

      Pro signalizaci se využívali měřické odrazové samolepící fólie Leica GZM30 rozměrů 

4x4 cm. Optimální dosah měření na tuto fólii je udáván výrobcem na 20 – 100 m, co 

splňovalo naše potřeby. Přístroje Leica, které jsme použili k měření a vytyčování, 

umožňují při měření vzdáleností nastavit odrazovou konstantu určenou přesně pro tento 

typ fólii. Povrchová úprava těchto fólii odolává povětrnostním vlivům, pokud jsou 

umístněny na nechráněném místě. 

 

Obr. 13 Odrazové fólie Leice GZM [15]. 
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      Takto signalizované body jsme označili čtyřčíslím počínaje číslem 7001 a končící 

číslem 7010. Fólie jsme umístnili na objekty, které nebyly ohroženy zničením, respektive 

pravděpodobnost jejich zničení byla minimální. Kupříkladu to byla stabilizace provedena 

umístněním fólie na železný sloup (průměr 10 cm) vstupní brány s betonovým základem, 

železný sloup veřejného osvětlení parkoviště, kovový rám skřínky elektrických hodin 

vezděný do cihlové konstrukce anebo okenní rám okna na nově vybudované kopii zrubu 

(výstavba zrubové části byla provedena v předstihu oproti hotelové části). Stabilizace 

všech bodů podrobné vytyčovací sítě je popsána v příloze č. 4.2.  

Měření podrobné vytyčovací sítě 

      Pro měření podrobné vytyčovací sítě jsme použili přístroj Leica TS06, který má 

deklarovanou střední chybu měřeného uhlu 2´´ (0,6 mgon) a střední chybu měření délek 1 

mm+1.5 ppm. Před měřením jsme do programového módu přístroje nastavili požadované 

údaje o teplotě a atmosférickém tlaku vzduchu. Měření jsme realizovali prostřednictvím 

trojpodstavcové soupravy na výchozích bodech měřičské sítě 5001, 5003, 5005. Pak jsme 

postupně na všech výchozích bodech provedli měření osnovy směrů nově určovaných 

bodů 7001 - 7010. Na každém ze stanovišť jsme naměřili osnovu směrů ve dvou řadách a 

skupinách. Současně jsme určovali i délky. Všechny údaje byly registrovány na interní 

paměť totální stanice (USB Flashdisku). Protokol z měření je uložen v příloze č. 4.3 

nacházející se na DVD disku. 

      Výpočet bodů podrobné vytyčovací sítě byl vykonán v programovém prostředí 

softwaru Geus, který vypočetl polohu nových bodů ze souřadnic fixních výchozích bodů 

(5001, 5002, 5003) jako výsledek vyrovnání kombinovaného protínání z uhlů a délek. 

Z vyrovnaných měření byly prostřednictvím softwarového vybavení programu Geus 

vypočteny souřadnice nově určených bodů vytyčovací sítě v systému S-JTSK. Upravený 

výpočtový protokol (příloha č. 4.1) obsahuje vypočtené souřadnice bodů podrobné 

vytyčovací sítě. 
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      Ověření a kontrolu správnosti vypočtených souřadnic jsme vykonávali v terénu před 

každým vytyčením, nebo měřením a to při orientaci přístroje metodou volného stanoviska. 

Při této metodě jsme vždy provedli zaměření zvolených orientací, při které byly naměřené 

nadbytečné prvky ve směrech a v délkách. Přímo v programovém vybavení přístroje pak 

byli vypočtené souřadnice volného stanoviska i s hodnotami středních chyb, které 

nepřesáhly 4 mm v poloze vypočteného stanoviska. Většinou se hodnoty středních chyb 

v jednotlivých polohových souřadnicích X, Y a výšce H pohybovali v intervalu 0 – 2 mm. 

Kontrola výpočtem volného stanoviska je výhodná s ohledem na možnost znehodnocení 

některého z bodů vytyčovací sítě. Po vykonání výpočtu je pak snadné zjistit, na kterém 

bodů došlo k posunu v jeho poloze a může být vyloučený s orientace. 

Tabulka č. 13: Seznam vypočtených souřadnic bodů podrobné vytyčovací sítě. 

Č.B. Y[m] X[m] Hlok[m] HBpv[m] 

5005 558483,061 1255808,169 -2,525 451,879 

5001 558593,494 1255812,746 1,805 456,196 

5003 558543,233 1255752,166 -1,225 453,175 

7001 558484,649 1255767,284 -1,591 452,809 

7002 558481,963 1255786,190 -0,546 453,854 

7003 558481,138 1255810,656 -0,743 453,657 

7004 558530,156 1255790,137 4,967 459,367 

7005 558538,001 1255797,122 4,988 459,388 

7006 558577,735 1255814,193 5,182 459,582 

7007 558616,989 1255755,857 7,265 461,665 

7008 558625,467 1255726,560 7,122 461,522 

7009 558623,088 1255725,114 8,872 463,272 

7010 558529,466 1255717,062 1,185 455,585 
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5.3.2.       Vybrané vytyčovací práce 

      Dodávka vytyčovacích prací při přestavbě bývalé Zochovy chaty obsahovala široké 

spektrum vytyčovacích činností, které se lišily rozsahem, náročností provedení úkolu a 

také požadovanou přesností. Pro popis v této diplomové práci jsem zvolil dva druhy 

vytyčovacích prací: 

• vytyčení prostorové polohy pro osazení stavby, 

• vytyčení průsečíků modulových os stavby. 

      Vytyčení prostorové polohy pro osazení stavby předcházely úkony spojené s přípravou 

daného území, na kterém měly být provedeny vytyčovací práce. Nejprve se vytyčila poloha 

obvodu stavební jámy, ve které se provedly potřebné výkopové práce podle vypracovaného 

projektu HTÚ. Pro vytyčení půdorysu stavební jámy jsme použili polární metodu vytyčení 

z pevného stanoviska. 

Vytyčení prostorové polohy pro osazení stavby 

      Při vytyčení osazení stavby jsme vycházeli z  vytyčovacího výkresu vypracovaného 

podle dodaných projektových podkladů „Koordinačná situácia“ a „Pôdorys 1. NP“. 

Polohové vytyčovací prvky jsme získali pomoci programových funkcí softwarové 

nadstavby Neumap pro Autocad přímo z dodaného projektu, který jsme nejprve 

souřadnicově připojili do systému S-JTSK. Takto získané vytyčovací prvky jsme 

v textovém tvaru importovali prostřednictvím paměťové karty do přístroje Leica TCRM 

1203+. Rohové body stavby č. 1 – 60 jsme vytyčovali polárními prvky (směr a délka), 

které vypočte přístroj ze zadaných souřadnic S-JTSK, z vhodně zvoleného stanoviska, 

které jsme určili jako volné. Vytyčené body jsme stabilizovali dřevěnými kolíky a 

železnými trubkami. Vytyčení jsme prováděli s přesností, která svou kvalitou odpovídá 

požadavkům STN ISO 4463-1 pro výkopové práce. Nakonec jsme v rozsahu všech 

vytyčených bodů provedli kontrolu proměření oměrných měr, které jsme porovnali 

s délkami projektovanými.  
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      Obsahem vytyčovacího výkresu v měřítku 1:300 (příloha č. 5.2) je poloha všech 

vytyčovaných rohových bodů objektu s vyznačenými oměrnými měrami, obvod stavební 

parcely s parcelním číslem, soustava modulových os, tabulka vytyčovacích prvků a 

popisové údaje. 

Vytyčení průsečíků modulových os stavby 

      Přesnému vytyčení průsečíků modulových os předchází určení polohy jednotlivých 

geometrických prvků, které charakterizují základovou konstrukci. Rozsah vytyčení těchto 

prvků určí stavbyvedoucí. Tyto geometrické prvky se vytyčují pro potřebu výkopu 

zemních rýh, do kterých jsou postupně položeny vrstvy drenážních materiálů a 

podkladního betonu. Na takto vyhotovených základových plochách jsme měli za úkol 

vytyčení průsečíků soustavy modulových os v rozsahu A – K, 1 – 16 viz příloha č. 6.1. 

Tyto průsečíky sloužily k pozdějšímu vyznačení a osazení konstrukce nosních sloupů 

stavebního objektu. 

      Vytyčovací prvky v podobě souřadnic S-JTSK jsme získali z dodaných projektů, které 

jsme pomocí programu Neumap souřadnicově připojili do závazných systémů. Po dohodě 

se stavbyvedoucím dodavatele stavby, který určil rozsah a polohu průsečíků v soustavě, 

jsme vybrané body, včetně bodů vytyčovací sítě importovali do paměti totální stanice 

Leica TCRM 1203+. Po založení a vypočtení volného stanoviska jsme provedli vytyčení 

jednotlivých průsečíků. Ten po zadání požadovaného bodu pohybem servomotorů nastavil 

přístroj do předběžné polohy.  

      Pro efektivnější navádění je vhodné zvolit viditelnou laserové stopy, podle které 

figurant přikládá odrazový hranol. Přístroj po změření odrazového hranolu vypočte 

příslušné posuny v příčném a podélném směru a figurant upraví polohu hranolu.  

      Po vytyčení přesné polohy jsme dané body stabilizovali zatlučením geodetických hřebů 

do podkladního betonu a barevně je označili. Na takto stabilizovaném bodě jsme vždy 

provedli kontrolní zaměření jeho vytyčené polohy (příloha č. 6.2, 6.3, 6.4), souřadnice 

jsme registrovali do paměti přístroje, což bylo využito jako doklad o počtu vytyčených 

bodů.  
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      Tyto údaje jsme pak použili k určení dosažených souřadnicových rozdílů mezi polohou 

projektovaného bodu a kontrolně změřené vytyčené a stabilizované polohy prvku 

půdorysné osnovy a v konečném důsledku tedy k deklarování dosažení požadované 

přesnosti. Po kontrolním zaměření jsme porovnávali projektovanou polohu bodu s polohou 

vytyčeného bodu. Vztah těchto provedených měření jsme popsali souřadnicovými rozdíly 

∆y, ∆x a složku polohové chyby up, které jsou seřazeny v přehledné tabulce přílohy č. 6.2. 

Dalšími sledovanými odchylkami jsou příčné (q) a podélné (l) odchylky ve směru 

modulových os (příloha č. 6.3). Kontrolou správnosti je také splnění mezní vytyčovací 

odchylky vzdálenosti přímek půdorysné osnovy pro oba směry δx medz (příloha č. 6.4), 

kterou uvádí STN EN 13670 „Zhotovovanie betónových konštrukcií.“ [17]. Tato 

vyžadovala při vytyčování polohy bodu dodržení mezních hodnot příčného a podélného 

posunu, které činily ± 2 mm.  

 

  

Obr. 14 Princip vytyčení do podkladového betonu (vytyčení nosných sloupů pro střechu garáže). 
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Tabulka č. 13: Ukázka zpracování dosažených odchylek vzhledem k souřadnicovému systému  

(Příloha č. 6.2). 

Č.B. 

POLOHA 
PROJEKTOVANÁ 

POLOHA KONTROLNÍHO 
ZAMĚŘENÍ 

POSUNY V 
SOUŘADNÝCH OSÁCH 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] ∆Y 
[m] 

∆X [m] up [m] 

A1 558557,658 1255746,308 558557,658 1255746,311 0,000 -0,003 0,003 
B1 558555,043 1255743,834 558555,041 1255743,837 0,002 -0,003 0,004 
A2 558555,183 1255748,924 558555,184 1255748,927 -0,001 -0,003 0,003 
B2 558552,568 1255746,450 558552,568 1255746,453 0,000 -0,003 0,003 
C2 558547,992 1255742,120 558547,992 1255742,117 0,000 0,003 0,003 
D2 558544,287 1255738,615 558544,282 1255738,613 0,005 0,002 0,005 
A3 558550,235 1255754,154 558550,237 1255754,153 -0,002 0,001 0,002 
B3 558547,619 1255751,680 558547,620 1255751,685 -0,001 -0,005 0,005 
C3 558543,043 1255747,350 558543,040 1255747,350 0,003 0,000 0,003 
D3 558539,339 1255743,845 558539,340 1255743,842 -0,001 0,003 0,003 
E3 558536,723 1255741,371 558536,726 1255741,372 -0,003 -0,001 0,003 
F3 558533,476 1255738,299 558533,472 1255738,297 0,004 0,002 0,004 
G3 558533,237 1255738,072 558533,234 1255738,069 0,003 0,003 0,004 
H3 558528,878 1255733,948 558528,880 1255733,945 -0,002 0,003 0,004 
A4 558545,286 1255759,384 558545,283 1255759,386 0,003 -0,002 0,004 
B4 558542,671 1255756,910 558542,670 1255756,913 0,001 -0,003 0,003 
C4 558538,095 1255752,580 558538,092 1255752,581 0,003 -0,001 0,003 
D4 558534,390 1255749,075 558534,392 1255749,079 -0,002 -0,004 0,004 
E4 558531,775 1255746,601 558531,779 1255746,602 -0,004 -0,001 0,004 
F4 558528,528 1255743,529 558528,527 1255743,525 0,001 0,004 0,004 
G4 558528,288 1255743,302 558528,285 1255743,301 0,003 0,001 0,003 
H4 558523,930 1255739,178 558523,932 1255739,179 -0,002 -0,001 0,002 
A5 558540,338 1255764,614 558540,340 1255764,611 -0,002 0,003 0,004 
B5 558537,723 1255762,140 558537,725 1255762,141 -0,002 -0,001 0,002 
C5 558533,146 1255757,810 558533,147 1255757,813 -0,001 -0,003 0,003 
D5 558529,442 1255754,305 558529,441 1255754,302 0,001 0,003 0,003 
E5 558526,827 1255751,831 558526,830 1255751,829 -0,003 0,002 0,004 
F5 558523,580 1255748,759 558523,576 1255748,761 0,004 -0,002 0,004 
G5 558523,340 1255748,532 558523,336 1255748,531 0,004 0,001 0,004 
H5 558518,982 1255744,408 558518,984 1255744,408 -0,002 0,000 0,002 
A6 558538,276 1255766,793 558538,279 1255766,793 -0,003 0,000 0,003 
B6 558535,661 1255764,319 558535,662 1255764,316 -0,001 0,003 0,003 
C6 558531,085 1255759,989 558531,087 1255759,990 -0,002 -0,001 0,002 
D6 558527,380 1255756,484 558527,379 1255756,488 0,001 -0,004 0,004 
E6 558524,765 1255754,010 558524,762 1255754,012 0,003 -0,002 0,004 
F6 558521,518 1255750,938 558521,518 1255750,941 0,000 -0,003 0,003 
G6 558521,278 1255750,711 558521,277 1255750,708 0,001 0,003 0,003 
H6 558516,920 1255746,588 558516,924 1255746,589 -0,004 -0,001 0,004 
I6 558512,561 1255742,464 558512,558 1255742,466 0,003 -0,002 0,004 
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Tabulka č. 14: Ukázka zpracování dosažených odchylek vzhledem k modulovým osám (Příloha č. 6.3). 

Č.B. 
POLOHA PROJEKTOVANÁ 

POLOHA KONTROLNÍHO 
ZAMĚŘENÍ 

POSUNY VE SMĚRU 
MODULOVÝCH OS 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] l [m] q [m] 

A1 558557,658 1255746,308 558557,658 1255746,311 0,003 0,002 
B1 558555,043 1255743,834 558555,041 1255743,837 0,001 0,003 
A2 558555,183 1255748,924 558555,184 1255748,927 0,003 0,001 
B2 558552,568 1255746,450 558552,568 1255746,453 0,002 0,002 
C2 558547,992 1255742,120 558547,992 1255742,117 -0,002 -0,003 
D2 558544,287 1255738,615 558544,282 1255738,613 -0,003 0,002 
A3 558550,235 1255754,154 558550,237 1255754,153 0,002 -0,002 
B3 558547,619 1255751,680 558547,620 1255751,685 0,003 0,003 
C3 558543,043 1255747,350 558543,040 1255747,350 -0,002 0,003 
D3 558539,339 1255743,845 558539,340 1255743,842 -0,001 -0,003 
E3 558536,723 1255741,371 558536,726 1255741,372 0,003 -0,001 
F3 558533,476 1255738,299 558533,472 1255738,297 -0,004 0,002 
G3 558533,237 1255738,072 558533,234 1255738,069 -0,004 -0,002 
H3 558528,878 1255733,948 558528,880 1255733,945 -0,001 -0,004 
A4 558545,286 1255759,384 558545,283 1255759,386 -0,001 0,003 
B4 558542,671 1255756,910 558542,670 1255756,913 0,001 0,003 
C4 558538,095 1255752,580 558538,092 1255752,581 -0,002 0,002 
D4 558534,390 1255749,075 558534,392 1255749,079 0,004 0,002 
E4 558531,775 1255746,601 558531,779 1255746,602 0,004 -0,002 
F4 558528,528 1255743,529 558528,527 1255743,525 -0,004 -0,002 
G4 558528,288 1255743,302 558528,285 1255743,301 0,003 0,001 
H4 558523,930 1255739,178 558523,932 1255739,179 0,002 -0,001 
A5 558540,338 1255764,614 558540,340 1255764,611 -0,001 -0,003 
B5 558537,723 1255762,140 558537,725 1255762,141 0,003 -0,001 
C5 558533,146 1255757,810 558533,147 1255757,813 0,002 0,002 
D5 558529,442 1255754,305 558529,441 1255754,302 -0,003 -0,002 
E5 558526,827 1255751,831 558526,830 1255751,829 0,001 -0,003 
F5 558523,580 1255748,759 558523,576 1255748,761 -0,001 0,004 
G5 558523,340 1255748,532 558523,336 1255748,531 -0,004 0,002 
H5 558518,982 1255744,408 558518,984 1255744,408 0,002 -0,002 
A6 558538,276 1255766,793 558538,279 1255766,793 0,002 -0,002 
B6 558535,661 1255764,319 558535,662 1255764,316 0,001 -0,003 
C6 558531,085 1255759,989 558531,087 1255759,990 0,003 -0,001 
D6 558527,380 1255756,484 558527,379 1255756,488 0,002 0,003 
E6 558524,765 1255754,010 558524,762 1255754,012 0,001 0,003 
F6 558521,518 1255750,938 558521,518 1255750,941 0,002 0,002 
G6 558521,278 1255750,711 558521,277 1255750,708 -0,003 -0,001 
H6 558516,920 1255746,588 558516,924 1255746,589 0,004 -0,002 
I6 558512,561 1255742,464 558512,558 1255742,466 -0,001 0,003 
J6 558508,203 1255738,340 558508,200 1255738,339 -0,003 0,002 
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Tabulka č. 15: Ukázka zpracování dosažených odchylek vzdáleností průsečíků modulových os  

(Příloha č. 6.4). 

SPOJNICE 
PRŮSEČÍKŮ 

MÁ BÝT 
[m] 

MĚŘENÁ 
[m] 

ROZDÍL 
[m] 

δxmez 

[m] 

SPOJNICE 
PRŮSEČÍKŮ 

MÁ 
BÝT 
[m] 

MĚŘENÁ 
[m] 

ROZDÍL 
[m] 

δxmez 

[m] 

A1 -B1 3,600 3,602 -0,002 0,007 A1 - A2 3,600 3,600 0,000 0,007 
A2 - B2 3,600 3,601 -0,001 0,007 A2 - A3 7,200 7,196 0,004 0,007 
B2 - C2 6,300 6,303 -0,003 0,007 A3 - A4 7,200 7,206 -0,006 0,007 
C2 - D2 5,100 5,103 -0,003 0,007 A4 - A5 7,200 7,194 0,006 0,007 
A3 - B3 3,600 3,598 0,002 0,007 A5 - A6 3,000 3,001 -0,001 0,007 
B3 - C3 6,300 6,305 -0,005 0,007 A6 - A7 7,200 7,201 -0,001 0,007 
C3 - D3 5,100 5,099 0,001 0,007 A10  - A11 7,200 7,201 -0,001 0,007 
D3 - E3 3,600 3,594 0,006 0,007 A11 - A121 7,200 7,196 0,004 0,007 
E3 - G3 4,800 4,804 -0,004 0,007 A122 - A13 7,200 7,196 0,004 0,007 
G3 - H3 6,000 5,996 0,004 0,007 A13 - A14  7,200 7,201 -0,001 0,007 
A4 - B4 3,600 3,598 0,002 0,007 A14 - A15 7,200 7,204 -0,004 0,007 
B4 - C4 6,300 6,303 -0,003 0,007 A15 - A16 4,800 4,796 0,004 0,007 
C4 - D4 5,100 5,095 0,005 0,007 B1 - B2 3,600 3,600 0,000 0,007 
D4 - E4 3,600 3,600 0,000 0,007 B2 - B3 7,200 7,201 -0,001 0,007 
E4 - G4 4,800 4,804 -0,004 0,007 B3 - B4 7,200 7,200 0,000 0,007 
G4 - H4 6,000 5,995 0,005 0,007 B4 - B5 7,200 7,196 0,004 0,007 
A5 - B5 3,600 3,597 0,003 0,007 B5 - B6 3,000 2,998 0,002 0,007 
B5 - C5 6,300 6,300 0,000 0,007 B6 - B7 7,200 7,202 -0,002 0,007 
C5 - D5 5,100 5,105 -0,005 0,007 B10  - B11 7,200 7,204 -0,004 0,007 
D5 - E5 3,600 3,596 0,004 0,007 B11 - B121 7,200 7,201 -0,001 0,007 
E5 - G5 4,800 4,805 -0,005 0,007 B122 - B13 7,200 7,194 0,006 0,007 
G5 - H5 6,000 5,995 0,005 0,007 B13 - B14  7,200 7,199 0,001 0,007 
A6 - B6 3,600 3,603 -0,003 0,007 B14 - B15 7,200 7,205 -0,005 0,007 
B6 - C6 6,300 6,296 0,004 0,007 B15 - B16 4,800 4,796 0,004 0,007 
C6 - D6 5,100 5,101 -0,001 0,007 C2 - C3 7,200 7,206 -0,006 0,007 
D6 - E6 3,600 3,603 -0,003 0,007 C3 - C4 7,200 7,199 0,001 0,007 
E6 - G6 4,800 4,802 -0,002 0,007 C4 - C5 7,200 7,200 0,000 0,007 
G6 - H6 6,000 5,996 0,004 0,007 C5 - C6 3,000 2,997 0,003 0,007 
H6 - I6 6,000 6,005 -0,005 0,007 C6 - C7 7,200 7,200 0,000 0,007 
I6 - J6 6,000 6,002 -0,002 0,007 C10  - C11 7,200 7,204 -0,004 0,007 
J6 - K6 4,800 4,796 0,004 0,007 C11 - C121 7,200 7,202 -0,002 0,007 
A7 - B7 3,600 3,599 0,001 0,007 C122 - C13 7,200 7,202 -0,002 0,007 
B7 - C7 6,300 6,297 0,003 0,007 C13 - C14  7,200 7,199 0,001 0,007 
C7 - D7 5,100 5,101 -0,001 0,007 C14 - C15 7,200 7,203 -0,003 0,007 
D7 - E7 3,600 3,604 -0,004 0,007 C15 - C16 4,800 4,794 0,006 0,007 
E7 - F7 4,800 4,797 0,003 0,007 D2 - D3 7,200 7,195 0,005 0,007 
G7 - H7 6,000 6,002 -0,002 0,007 D3 - D4 7,200 7,205 -0,005 0,007 
H7 - I7 6,000 6,000 0,000 0,007 D4 - D5 7,200 7,196 0,004 0,007 
I7 - J7 6,000 5,996 0,004 0,007 D5 - D6 3,600 3,600 0,000 0,007 
J7 - K7 4,800 4,805 -0,005 0,007 D6 - D7 7,200 7,201 -0,001 0,007 
E9 - G9 4,800 4,805 -0,005 0,007 D10  - D11 7,200 7,196 0,004 0,007 
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       Povinností geodeta po každém vytyčení je vyhotovení zápisu do stavebního deníku, do 

kterého uvede všechny podrobnosti o vytyčení i nesouhlas, kdy je provedena určitá 

činnost, která není ve shodě se stavební legislativou a předem na ní dodavatele stavby 

upozornil. Po ukončení kterékoli měřičské činnosti odpovědný geodet informuje 

stavbyvedoucího o provedení těchto prací a spolu projdou v terénu všechny prvky, které 

byly cílem geodetických prací.  

5.4.       Zaměření skutečného provedení stavby 

      Projekt skutečného vyhotovení staveb je ta část projektu, do které jsou zaznamenávány 

skutečnosti, změny a úpravy realizované v průběhu výstavby a též fáze prozkoušení a 

průkaznosti do dokumentace realizační. Zaměření objektu stavby po jeho realizaci je 

vyhotoveno k porovnání přesnosti realizované stavby s parametry objektu v projektu. Na 

podkladě zaměření skutečného vyhotovení stavby je pak vyhotoven geometrický plán, 

který je požadován stavebním úřadem pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Tato 

dokumentace je odevzdávaná investorovi pro  případné inovace. Také slouží k provozním 

účelům provozovateli objektu a společnostem zabezpečujícím údržbu a kontrolu 

inženýrských sítí. 

      Naším cílem bylo zaměření skutečného provedení stavby, na jehož základě byly 

vyhotovené účelové mapy potřebné k prokázání splnění podmínek nezbytných pro vydání 

povolení k užívání stavby.  

5.4.1.      Vybudování měřické sítě  

      Vzhledem k tomu, že po realizaci všech stavebních činností na objektu, včetně 

provedení terénních úprav, kdy byly provedeny navážka půdy, výsadba stromových 

porostů a vybudování komunikací, došlo ke zničení měřických bodů 5003, 5005 (hřeby) a 

7001, 7002 (folie), jsme museli doplnit stávající síť. Tou byla síť odrazových fólii, která 

sloužila na vytyčovací práce. 

      S této sítě jsme postupně v průběhu vykonávání měřických činností doplňovali body 

pro podrobné zaměření jednotlivých průběhů inženýrských sítí a také pro závěrečné 

zaměření celkové situace objektu i okolím. 
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      Pro zhušťování bodového pole jsme používali terestrické metody, metodu rajonu a 

kombinovaného protínaní zpět. Měření jsme prováděli přístrojem Leica TCRM 1203+ se 

standardním vybavením (stativ, odrazový hranol). Nově určené měřické body jsme 

stabilizovali hřeby u okraje chodníků, nebo železnými trubkami. Přehledný náčrt bodového 

pole, včetně seznamu souřadnic se nachází v příloze č. 7.1. 

5.4.2.       Zaměření skutečného provedení průběhu inženýrských sítí 

      Při měření skutečného provedení průběhu inženýrský sítí jsme rozlišovali druhy 

jednotlivých vedení a typů inženýrských sítí. Konkrétně se jednalo o zaměření průběhu: 

• kanalizační sítě, 

- dešťová, 

- splašková, 

- drenážní, 

• vodovodní potrubí, 

• elektrické sítě, 

- síť veřejného osvětlení, 

- elektrický kabel NN silnoproud. 

      Průběh inženýrských sítí byl zaměřen využitím polární metody, s trigonometrickým 

určením výšek. Pro orientaci na stanovisku jsme používali body vytyčovací sítě a nově 

určené body, které jsme před měřením importovali do měřické stanice Leica TCRM 

1203+. Ta po změření všech orientací a výšky přístroje vypočetla souřadnice stanoviska a 

všechny ostatní měřené body určovala v souřadnicích systému S-JTSK a Bpv. V průběhu 

měření jsme pro každou část prací vyhotovovali měřičský náčrt, kterého ukázka se nachází 

v příloze č. 8.1. 

      Při zaměření dešťové kanalizace byly objektem našeho měření všechny lomové body 

potrubního vedení, průniky potrubí s budovou (napojení), šachty, vpusti, okapy, 

odvodňovací kanály a žleby, sorpční lapače olejů, odvodnění anglického dvorečku, 

vypouštění nádrže bazénu a lapače dešťové vody. 
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      Objektem měření při vedení splaškové kanalizační sítě byly lomové body potrubního 

vedení, průniky potrubí s budovou (napojení), kanalizační šachty, plastový lapač tuků a 

v neposlední řadě také napojení vedení na jestvující sít kanalizace. 

      Drenážní kanalizace byla vybudována a zaměřená v místech obvodu stavebního 

objektu, kde se svah terénu sklání k budově a také na místě násypu nad parkovištěm. Do 

měřených objektů patřili také povrchové odvodňovací kanály a napojení vedení na 

vsakovací šachtu. 

      Dále jsme měřili skutečný stav vodovodního potrubí, postupně hlavní vodoměrnou 

šachtu, požární nádrž a místo průniku s budovou (napojení). Mezi těmito objekty jsme 

evidovali průběh všech lomových bodů vedení, vodoměrné šachty, uzávěry a podzemní 

hydranty. 

      Při zaměření průběhu obou sítí, kanalizační i vodovodní, jsme při potrubních vedeních 

měřili stav před záhozem (položení odrazového hranolu na horní hranu potrubí). Dále jsme 

měřili hloubku všech šachet s odnímatelným poklopem, vložením odrazového hranolu na 

dno. Všechny výšky podzemních potrubí jsou ve výkresech uváděné v závorce jako 

redukované na desítky metrů. 

      Síť elektrického vedení jsme měřili postupně od napojení na existující síť elektrické 

energie, napojení na trafostanici i rezervní naftový agregát a nakonec průnik s budovou. Při 

zaměření jsme rozlišovali tři druhy vedení: silnoproud podzemně ověřený, silnoproud NN 

podzemně ověřený a silnoproud veřejného osvětlení podzemně ověřený. Předmětem 

měření byly všechny lomové body vyjadřující průběh vedení (před záhozem), sloupy 

veřejného osvětlení, zásuvkové skříně a rozdělovací skříně. 

      Všechny skutečnosti a nejasnosti ohledně průběhu inženýrských sítí, typů vedení, 

chrániček a ostatních zařízení byli konzultovány se stavbyvedoucím, nebo odborníkem 

realizujícím vybudování konkrétního vedení přímo na místě, kde měření probíhalo.     
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5.4.3.       Zaměření skutečného provedení stavby 

      Pro zaměření skutečného provedení stavby jsme použily stejných měřických metod, 

vybavení i identických bodů měřické sítě, které byly využívány a zřizovány při postupném 

měření v pořadí 8001 – 8007.  

Tabulka č. 16: Seznam souřadnic bodů měřičských sítě. 

Č.b. Y [m] X [m] Hlok [m]  HBpv [m] 

8001 558563,86 1255755,63 -1,44 452,96 

8002 558547,51 1255797,88 -0,15 454,26 

8003 558519,30 1255828,66 -0,65 453,75 

8004 558501,84 1255817,24 -0,07 454,34 

8005 558560,62 1255726,78 -1,55 452,85 

8006 558522,30 1255730,10 -1,71 452,69 

8007 558480,25 1255733,75 -1,14 453,26 

 

      Po urovnání přístroje a výpočtu stanoviska jsme postupně metodou polárních prvků 

zaměřovali nejprve obvodové zdi zrekonstruované chaty a hotelové části, všechny 

zpevněné plochy (veškeré přístupové komunikace, chodníky, parkovací plochy, dlažby, 

plochy altánků a schodiště měřené na vnějším okraji zpevněné části), nezpevněné plochy 

s rozlišením kultur (zatravněné plochy, křoví a jednotlivá stromová výsadba), dále jsou to 

všechny důležité spádové poměry na nezpevněných plochách a také obslužné zařízení s 

prvky inženýrských sítí (trafostanice, vodoměrné šachty, naftový agregát, vpusty, 

hydranty, uzávěry, sloupová svítidla). V průběhu měření jsme vyhotovovali postupný 

měřičský náčrt, kterého ukázka se nachází v příloze č. 8.1. 

5.4.4.       Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

      Pro vyhotovení požadované dokumentace jsme zvolili výše uvedenou geodetickou 

nadstavbu Neumap programu Autocad. Tato nadstavba je význačná obsahem mnohých 

užitečných funkcí a příkazů, které značně usnadňují vyhotovení geodetické dokumentace a 

zefektivňují zejména spolupráci geodetů a projektantů při vzájemném dodávání mapových 

podkladů. 
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      Všechny měřené údaje byly uložené pomocí automatické registrace přístroje Leica 

TCRM 1203+ na paměťové médium. Výstup paměťového média představoval textový 

dokument obsahující přímo seznam bodů (viz přílohy č. 8) s jejich vypočtenými 

souřadnicemi a výškami v systémech S-JTSK a Bpv.  

      Seznamy souřadnic bodů inženýrských sítí byly uváděny s výškami před záhozem a 

výškami terénu a doplněné o textový popis charakteristických bodů trasy.  

      Všechny výkresy dokumentace skutečného provedení jsme vyhotovili ve formátu 

*.dwg. Do programu jsme načítali exportované seznamy souřadnic a výšek, které jsme 

podle měřičských náčrtů spájeli do společných prvků. Jednotlivé prvky polohopisu a 

výškopisu (inženýrské sítě, objekty stavby, kultury, polohopis, výškopis, značení 

podrobných bodů atd.) jsme vykreslovali do zvlášť vedených vrstev, čím jsme zabezpečili 

přehlednost a systematiku v tvorbě výkresů. 

      Takto vyhotovené výkresy inženýrských sítí v měřítku 1:200 (viz přílohy č. 8) obsahují 

podkladovou polohopisní a výškopisní vrstvu pro přehlednost, jednotlivý průběh barevně a 

značkovým klíčem označených inženýrských sítí s evidovaným typem vedení (případně 

použitou chráničku vedení), délkové kóty mezi jednotlivými lomovými body, výškové 

kóty s redukovanou nadmořskou výškou na desítky metrů (v závorce výšky měřené na 

vedení před záhozem). 

      Výkres skutečného provedení stavby v měřítku 1:200 (viz příloha č. 8.9) obsahuje 

katastrální hranici stavební parcely s parcelním číslem, budovu nově zrekonstruovaného 

hotelu Zochova chata s dalšími obslužnými objekty, zpevněné plochy vyjádřené sítí 

komunikací, chodníků, schodišť, altánku a dřevěných teras, nezpevněné plochy 

s popsanými kulturami, šrafy popisující výškopisné vztahy, značkový klíč popisující 

bodové prvky polohopisu, popisné údaje a síť stávajících měřičských bodů stabilizovaných 

hřebem do okraje komunikací. Všechny body výkresu obsahují výškovou kótu (nadmořská 

výška redukovaná na desítky metrů), které desetinnou čárku přestavuje lomový body dané 

linie, značka nebo tečka. 
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      Všechny výkresy jsou doplněny obecnými údaji, kterými jsou hektometrická síť 

souřadnicových křížků, legenda, rozpiska informující o všech náležitostech ohledně 

vyhotovení a severka. Přesnost měření a vyhotovení dokumentace s použitím daného 

značkového klíče odpovídá svými náležitostmi 3. třídě přesnosti podle STN 01 3410, STN 

01 3411 a popisuje stav dle data udaného na rozpisce výkresů. 
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6. ZÁVĚR 

      Vzhledem k faktu, že objekty investiční výstavby sloužící k rekreačním účelům a 

poskytování hotelových služeb jsou ve většině případů financovány společnostmi 

soukromé sféry, je vliv současné finanční situace na státní nebo evropské úrovni nepatrný. 

V současnosti však legální proces při získávání potřebných schválení, týkajících územních 

plánů, majetkoprávního vypořádání, vlivu na životní prostředí a přípravy projektové a jiné 

dokumentace trvá velmi dlouhé období a vzniklý časový deficit vyvolává přílišný tlak 

právě na samotnou realizaci stavebního objektu. Na geodeta jako přímého účastníka stavby 

jsou pak často kladeny požadavky, týkající se požadované přesnosti a rychlosti dodávky 

geodetických prací, které není mnohdy možné splnit. Otázka, zda přijmout nebo 

nepřijmout takovou zakázku, je pro geodeta existenční záležitostí.  

      V této práci jsem se zaměřil na popis vybraných geodetických činností prováděných 

v průběhu rekonstrukce, přestavby a dostavby bývalé Zochovy chaty v Modre, části 

Piesok. Mezi tyto činnosti patřilo doměření základů původní zrubové části chaty z důvodu 

úpravy projektové části vzhledem k těmto zbylým prvkům, vyhotovení podkladů pro 

provedení HTÚ, vytyčení polohového osazení stavby, vytyčení průsečíků modulových os a 

zaměření skutečného provedení stavby k vyhotovení podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

      Při vytyčovacích pracích jsme používali motorizovanou totální stanici Leica TCRM 

1203+, která nám díky softwarovému vybavení a ostatním parametrům mnohokrát 

pomohla naplnit požadavky odpovědného pracovníka od dodavatele stavby, přímo na 

stavbě. Konkrétními výsledky je rozsáhlá výkresová a výpočtová dokumentace sloužící 

investorovi jako doklad o prováděných geodetických činnostech, ze které jsou vybrané 

části uloženy v přílohách. 

      V konečném důsledku je hlavním výsledkem zdárné činnosti geodeta ve stanoveném 

čase provedená realizace hotelu Zochová chata, její úspěšné zkolaudování a předání 

investorovi.  
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