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Anotace 

Tato diplomová práce popisuje geodetické práce a jejich výsledky při výstavbě 

průmyslové haly ve Starém Městě v areálu společnosti Ferrit, s.r.o. V úvodní části 

se zabývá tvorbou měřické sítě v dané části areálu, a to včetně výškového připojovacího 

a ověřovacího měření a určení souřadnic bodů měřické sítě technologií GNSS. Dále 

se v této diplomové práci popisují práce související se situačním zaměřením, které bylo 

podkladem pro projekt, vytyčením osového systému průmyslové haly a vytyčením 

se zajištěním jednotlivých pilot. Poslední část pak popisuje kontrolní a ověřovací měření 

pilot. 

Klíčová slovní spojení: geodetické práce, průmyslová hala, polohopisné a výškopisné 

zaměření, vytyčení průmyslové haly 

Summary 

This Master thesis describes geodetic processes and their results during building 

of industrial building in Staré Město in Ferrit, s.r.o. (type of company LLC) company´s 

compound. First part contains creation of triangular point field in this part of company´s 

compound and includes also connectable altitude measurement, verification measurement 

and determines coordinates of points of measurement site by GNSS technology. Next 

focus of this Master thesis is description of work related to site localization, which was a 

basis for a project, by marking out coordinate axis system of industrial building and by 

marking out with securing of each deep foundation pile. Last part describes control and 

verification measurement after setting up deep foundation piles. 

Key words: geodetic work, industrial building, topographical and altitudinal 

localization, industrial building´s marking out 
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Seznam použitých zkratek 

Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CHB Charakteristické body stavby 

Compass Globální družicový polohový systém provozovaný Čínou 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ETRS2000 Evropský terestrický referenční systém 

GALILEO Evropský autonomní globální družicový polohový systém 

GLONASS Globální družicový polohový systém provozovaný ruskou 

armádou 

GNSS Globální družicový polohový systém 

S-JTSK Souřadnicový systém – Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB Trigonometrický bod 

NAVSTAR GPS Americký družicový navigační systém 

Zhb Zhušťovací bod 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je popsat jednotlivé geodetické práce při výstavbě haly 

výroby inovovaných produktů a to od vybudování bodového pole a zaměření výškopisné a 

polohopisné situace pro projekt po vytyčení osového systému, jednotlivých pilotů a 

zaměření betonových pilot po výstavbě pro porovnání s projektovou dokumentací. 

K realizaci měření, které je podkladem pro tuto diplomovou práci, jsem využil 

výstavby haly SO 01 ve Starém Městě u Frýdku - Místku, jejímž investorem je společnost 

Ferrit, spol. s r.o. 

Tato práce popisuje chronologický postup a návaznost geodetických prací při 

výstavbě haly v inženýrské geodézii. Její výsledky a závěry, k nimž jsem došel, vystihují 

přesnosti jednotlivých geodetických prací, s jakou byly provedeny. 

 

 

Obrázek 1-Hala výroby inovovaných produktů 
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1.1 Ferrit 

Předmětem činnosti společnosti Ferrit s.r.o. je stavba strojů s mechanickým pohonem 

a jejich opravy, určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a koupě zboží za účelem 

dalšího prodeje a prodej. Společnost svou činností navázala na tradici českého hornického 

strojírenství s využitím bohatých kontaktů a zkušeností svého pracovního kolektivu, který 

má mnohaletou praxi získanou v obchodních a vývojových odděleních. 

Obchodní kontakty se týkají nejen českých dolů, ale sahají hlavně do zahraničí. 

Zařízení realizovaná firmou pracují na povrchových a hlubinných dolech v oblasti Sibiře 

v Rusku, v dolech Ukrajiny, Kazachstánu a Polska. Pro ruské nebo ukrajinské stroje 

pracující v českých a slovenských dolech zajišťuje firma dodávky náhradních dílů. 

Kvalitativní úroveň předmětu činnosti je trvale průběžně zvyšována a operativně 

přizpůsobována požadavkům zákazníků. 

V současné době má společnost Ferrit s.r.o. stabilní místo na trhu s důlní technikou. 

Na trhu České republiky je jediným dodavatelem závěsných lokomotiv, které jsou zároveň 

nosným programem firmy. Přes 80% celkové produkce firmy jde na export zejména 

do oblastí Ruska, Ukrajiny, Polska, Kazachstánu a Estonska.[1] 

 

Obrázek 2-Důlní lokomotiva závěsná DLZ110F-II[1] 
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1.2 Hala výroby inovovaných produktů 

Projektovaná hala má být dlouhá 84,4 m a široká 19,8 m a skládá se z 50 svislých 

sloupů. Založení sloupu ocelové konstrukce je navrženo na vrtaných železobetonových 

pilotách, které jsou v zhlaví rozšířeny do železobetonových patek. Pod podezdívku 

obvodového pláště jsou navrženy železobetonové prahy, které budou skrz základové patky 

uloženy na piloty. Příčky i nosné stěny budou provedeny z pórobetonových tvárnic. Svislé 

konstrukce budou ztuženy vodorovnými armovanými betonovými věnci. Nosné konstrukce 

stropu jsou navrženy jako kombinace ocelových nosníku, trapézového plechu a betonové 

mazaniny se sítí.[2] Projektová dokumentace stavby, dle které jsem se orientoval 

při geodetických pracích je uvedena v přílohách č. 1 a 2. 

1.3 Popis lokality 

Objekt SO 01, u nějž budu popisovat, a vyhodnocovat geodetické práce při jeho 

výstavbě se nachází v katastrálním území Staré Město u Frýdku - Místku, ulice 

Na Zbytkách, v areálu firmy Ferrit, spol. s r.o. Obec Staré Město u Frýdku - Místku 

se nachází, jak již napovídá název, v těsné blízkosti statutárního města Frýdek - Místek a je 

tedy pro mě lehce dostupné. 

        

Obrázek 3-Poloha Starého Města u Frýdku-Místku (vyznačeno v kroužku)[3] 
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Obrázek 4-Areál Ferritu (v kroužku budova, místo níž se stavěla hala výroby inovovaných produktů)[3] 
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2 Teoretické základy geodetických prací 

2.1 GNSS 

Globální družicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satellite System, 

zkratkou GNSS) je služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování 

polohy s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické 

rádiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich 

polohu s přesností na desítky až jednotky metrů. Přesnost ve speciálních nebo vědeckých 

aplikacích může být několik centimetrů až milimetrů. 

V roce 2013 je plně funkční systém provozovaný armádou USA NAVSTAR GPS 

a Ruský GLONASS, uvedený do plného operačního stavu v roce 2012. Vývoj probíhá 

na evropském GNSS Galileo, čínském Compass, s jejich uvedením do provozu se počítalo 

po roce 2012, ale dosud nejsou v plném provozu. [4] 

2.1.1 RTK (Real Time Kinematic) 

Jedná se o metodu, kdy jsou jedním přijímačem v terénu zpracovávány RTCM 

diferenciální korekce permanentních referenčních stanic získané z geostacionární družice, 

rádia nebo internetu a to jako: 

plošné korekce 

korekce blízké virtuální referenční stanice vypočtené ze síťového řešení 

měřená data referenční stanice (výpočet korekcí proveden u příjemce)[5] 

2.1.2 CZEPOS 

CZEPOS je síť permanentních stanic GNSS České republiky. CZEPOS poskytuje 

uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné 

určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický 

úřad jako součást geodetických základů České republiky. Prostřednictvím služeb CZEPOS 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naviga%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_Galileo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Compass
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poskytuje uživatelům korekční data v reálném čase. Korekce CZEPOS jsou poskytovány 

přes internet, k jejich příjmu je zapotřebí mobilní internetové připojení.[6] 

2.2 Geodetické podklady pro projektování staveb 

Mapové podklady projektů vznikají v zásadě dvěma způsoby: 

- kombinací odvození z existujících využitelných podkladů a doměření změněných a 

dalších potřebných skutečností 

- přímým měřením v území, kde nejsou k dispozici využitelné mapové podklady 

požadované kvality 

Mapové podklady pro projektování staveb obsahují body polohových a výškových 

bodových polí, polohopis, výškopis a popisné údaje. Vyhotovují se v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém Bpv. Použité bodové pole musí svou přesností odpovídat 

požadované třídě přesnosti mapování nebo požadované přesnosti mapovacích prací. 

Předměty měření polohopisu jsou prvky, které jsou v přírodě (terénu) 

bez vyšetřování viditelné, a to: 

- pozemní stavební objekty pevně spojené svými základy se zemí, se všemi 

podrobnostmi potřebnými z hlediska projektování (výstupky nad 0,1 m a visuté 

výstupky nad 1m do úrovně 2. nadzemního podlaží, venkovní schodiště, rampy, 

vchody, vjezdy, průjezdy, ploty včetně rozlišení druhu, opěrné a ohradní zdi, 

venkovní osvětlovací šachty, výtahy v chodníku atd.) 

 

- dopravní objekty a zařízení (celostátní dráhy, dráhy zvláštního určení, vlečky, 

dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, mosty, lávky, propustky, nájezdy, 

podjezdy, staničníky, krajnice, příkopy, nástupní ostrůvky, dělicí pásy, osy 

tramvajových tratí a trolejbusových vedení, zařízení zajišťující provoz na 

komunikacích atd.) 

 

- vodohospodářské objekty a zařízení (přirozené a umělé vodní toky a nádrže, 

přehrady a hráze, jezy, plavební komory, vodojemy, studny, úpravny vod, čistírny 

odpadních vod atd.) 
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- nadzemní vedení a jejich zařízení s určením druhu, povrchové znaky podzemních 

vedení (nadzemní a podzemní elektrická vedení a kabely, nadzemní a podzemní 

potrubní vedení, trafostanice, kompresní a regulační stanice, sloupy, stožáry a 

svítidla, poklopy šachet, vpusti, šoupata, hydranty, kapáky, čichačky atd.) 

 

- rozhraní různých druhů povrchu terénu (rozhraní kultur, druhů zpevněných 

povrchů, apod.) 

 

- jiné předměty měření vyplývající ze zvláštních požadavků odběratele (např., 

průběh podzemních vedení vyhledaný pomocí elektronických hledaček, jednotlivé 

stromy, podzemní chodby, sklepy přesahující obvod budov apod.). 

 

Předměty měření výškopisu jsou body, čáry a relativní výšky nezbytné pro vyjádření 

terénního reliéfu, výšky vybraných bodů předmětu polohopisu (např. u kanalizace 

se určuje výška středu dna vstupních šachet) a jiné výšky vyplývající ze zvláštních 

požadavků odběratelem (výšky prvních nadzemních podlaží existujících stavebních 

objektů, výšky porostů atd.). 

2.3 Vytyčování staveb 

Vytyčování stavebních objektů se dělí na dvě na sebe navazující fáze: 

- Vytyčení sekundárního systému (prostorové polohy) objektu 

 

- Podrobné vytyčení 

2.3.1 Vytyčování objektového sekundárního systému 

Vytyčování sekundárního systému stavebního objektu je zajišťováno geodetem 

investora a má zajistit správné polohové a výškové umístění objektu vůči primárnímu 

systému stavby v souladu s projektem. Jedná se o vytyčení a stabilizaci charakteristických 

bodů půdorysu objektu a hlavních výškových bodů podle platného vytyčovacího výkresu. 

Přesnost vytyčení sekundárního systému se řídí ustanoveními technické normy 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb. Vytyčení sekundárního systému je rozhodující 

pro správnou prostorovou realizaci zbudovaného objektu. Vytyčovatel je osobně 

zodpovědný za správnost vytyčení podle dané projektové dokumentace s příslušnou 
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přesností. Výsledek vytyčení (stabilizované body sekundárního systému) se předává a 

přebírá pochůzkou v terénu. O vytyčení sekundárního systému konkrétního objektu se 

vyhotovuje protokol (zápis o vytyčení) s potřebnými náležitostmi, který se přikládá 

do stavebního deníku. 

2.3.2 Podrobné vytyčení 

Podrobné vytyčení je záležitostí zhotovitele, zahrnuje vytyčení všech dalších bodů 

půdorysu a výškových úrovní objektu potřebných pro realizaci. Tato fáze se často vícekrát 

opakuje a její metodika do značné míry závisí na použité stavební technologii a dalších 

parametrech. Proto bývá účelné výsledky podrobného vytyčení zajišťovat dočasnou 

stabilizací (stavební lavičky, zajišťovací body v prodloužení přímek půdorysné osnovy 

objektů apod.). 

 

Podrobné vytyčení obvykle zahrnuje: 

- půdorysné a výškové vytyčení geometrických prvků základové konstrukce 

 

- vytyčení prvků půdorysné osnovy objektu na dokončené základové konstrukci (osy 

nosných stěn, osy sloupů nosné konstrukce aj.) 

 

- vytyčování prvků půdorysné osnovy ve vyšších podlažích objektu (prostřednictvím 

vytyčování svislic) 

 

- vytyčení výškové osnovy a vytyčování konstrukčních výšek jednotlivých podlaží 

objektu. 

 

Není-li k dispozici zvláštní vytyčovací výkres pro podrobné vytyčení, musí 

vytyčovatel použít údaje ze stavebních výkresů příslušných konstrukcí. Přesnost 

podrobného vytyčení se řídí ustanoveními technické normy ČSN 73 0420-2-Přesnost 

vytyčování staveb, resp. zvláštními požadavky projektanta (majícími vždy přednost). Podle 

požadované přesnosti se pak vyberou vhodné měřicí metody.[7] 
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2.3.3  Vytyčovací výkres 

Vytyčovací výkresy musí obsahovat číselné údaje geometrických parametrů 

určujících s předepsanou přesností (podle platné technické normy nebo přímo uvedené 

na výkrese) prostorovou polohu, rozměry a tvar stavby (úhly, délky, výšky a převýšení, 

polohové souřadnice charakteristických bodů stavby) vztažené k primárnímu referenčnímu 

systému, polohové vytyčovací síti a hlavním výškovým bodům, nebo sekundárnímu 

referenčnímu systému, tj. vybraným charakteristickým bodům dokončené části stavby. 

Vyhotovení vytyčovacích výkresů (ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb, 1987) 

je odbornou činností zeměměřiče a nespadá do odbornosti projektanta (ten vyhotovuje 

podklady pro vytyčení). K vyhotovení vytyčovacích výkresů se obvykle použije 

zastavovací plán nebo jiný situační výkres schválený v územním řízení o umístění stavby, 

přičemž je třeba ověřit správnost uvedených kót (porovnání dílčích měr s celkovými, 

rovnoběžnosti, pravoúhlosti, přímosti apod.). Vytyčovací výkres obsahuje číselné hodnoty 

vytyčovacích prvků, umožňující jednoznačné vytyčení stavby v terénu vzhledem 

k vytyčovací síti, popř. ke stávajícím objektům (vytyčení prostorové polohy) a vytyčení 

rozměru a tvaru objektu s požadovanou přesností. Při tvorbě vytyčovacího výkresu se 

postupuje z velkého do malého, přičemž je nutno respektovat výtvarné prvky projektu 

(přímost, kolmost apod.). Nejprve se stanoví hlavní body projektu, tj. body, které vyplývají 

ze spojení projektu s geodetickou sítí. Na ně navazuje volba vhodného vytyčovacího 

systému (vytyčovací sítě), který musí respektovat celkové řešení stavby, technologii a 

postup výstavby, s přihlédnutím k uvažovaným vytyčovacím metodám a pozdějšímu 

využití pro dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Vytyčovací výkresy se dělí na: 

a) vytyčovací výkresy prostorové polohy (charakteristické či hlavní body stavby, hlavní 

výškové body) 

b) vytyčovací výkresy podrobného vytyčení (body určující rozměry a tvar staveb 

ve vodorovném a svislém směru) 

Oba výkresy je možno spojit do jednoho avšak s rozlišením fáze a) a b). Při vytyčení 

ze souřadnic a při metodě přechodných stanovisek je možné využít situačního výkresu 
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s vyznačením bodů definujících prostorovou polohu vytyčovaných objektů, seznamu jejich 

pravoúhlých souřadnic a bodů vytyčovací sítě. 

Ad a) Vytyčovací výkresy prostorové polohy  

• objekty s prostorovou skladbou 

-  měřítko 1:200 až 1:2000, popř. 1:5000 při použití tabelogramu 

- obsahem jsou prvky vytyčení (např. charakteristické body), body vytyčovacích sítí a 

vytyčované i stávající technické a topografické objekty (terénní úpravy) 

• liniové stavby 

- měřítko 1:500 až 1:2000, popř. 1:5000, podle měřítka podrobné situace 

- obsahem jsou prvky vytyčení (např. hlavní body trasy, charakteristické body osy 

u objektů, hlavní výškové body), body vytyčovacích sítí, hlavní body oblouků včetně 

tabulek s hlavními prvky oblouku a v celé trase staničení v kilometrech 

Ad b) Vytyčovací výkresy podrobného vytyčení 

- měřítko 1:50 až 1:500, popř. 1:1000, přičemž se zpravidla používá výkresů 

dokumentace stavby (půdorysy, svislé řezy apod.) 

- obsahem je vytyčovaný stavební objekt, vztažné čáry (osy, modulová osnova apod.), 

prvky prostorové polohy a jejich vztah ke geometrickým prvkům rozměru a tvaru 

stavebního objektu, požadovaná přesnost vytyčení. 

Pro vyhledání nebo i obnovu vytyčených bodů se vyhotovují místopisy. Vytyčovací 

výkresy nebo výkresy s uvedením geometrických parametrů určujících prostorovou 

polohu, rozměry a tvar stavby musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem.[8] 
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2.4 Ověřovací a kontrolní měření 

Ověřovacím a kontrolním měřením se ověřuje dodržování projektové dokumentace, 

najít místa případných překročení tolerancí a poskytnout údaje z tohoto měření 

k hodnocení geometrické kvality objektů. Ověřovacím a kontrolním měřením si investor 

či dodavatel kontroluje přesnost provedení prací svých dodavatelů, respektive 

subdodavatelů. 

Ověřovací měření je operativní měření prováděné zhotovitelem pro ověření 

správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u nichž byla 

předepsána odchylka. 

Kontrolní měření je nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti 

předcházejících měření prováděné investorem. Cílem kontrolních měření je: 

- zjistit míru souladu vybudované konstrukce s projektem 

- odhalit místa případného překročení povolených tolerancí a umožnit tak návrh opatření 

k zjištění funkční způsobilosti konstrukcí 

- poskytnout údaje k hodnocení geometrické kvality technologických procesů a operací, a 

k hodnocení celkové kvality objektů, konstrukcí nebo jejich částí 

Efektivní kontrolní měření musí splňovat následující požadavky: 

- musí být dostatečně přesné 

- musí být plánovité 

- pokud možno nemá zdržovat proces výstavby 

- musí být ekonomické 

- musí být řádně zdokumentované[7] 
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3 Realizace geodetických prací při výstavbě 

3.1 Rekognoskace terénu 

Po zadání polohopisného a výškopisného situačního zaměření společností Ferrit, 

bylo zapotřebí obhlédnout prostředí a terén, jenž se měl zmapovat. V době, kdy byla 

zadána investorem zakázka na polohopisné a výškopisné zaměření zbylé části areálu 

Ferritu, jsem ještě o stavbě haly výroby inovovaných objektů nevěděl. Pro situační 

zaměření bylo tedy dostačující najít v areálu Ferritu body stávající měřické sítě, vytvořené 

pro potřeby dřívějšího mapování, které jsem také měřil a nově stabilizované body na ně 

připojit a určit souřadnice technologií GNSS. Výškově jsem měl v úmyslu měřickou síť 

připojit na body nivelačního pořadu III. řádu ČSNS GZ19 – 112.1 a GZ19 – 113, jejichž 

místopisné údaje jsem si vyhledal na webových stránkách ČÚZK. Nivelační údaje těchto 

bodů jsou přílohami č. 3 a 4. 

Nivelační bod GZ19 – 112.1 se nacházel asi 250 m od areálu Ferritu na cihlové 

budově 0,5 m nad zemí a nedaleko od něj jsme našli i nivelační bod GZ19 – 113, který byl 

taktéž stabilizován v cihlové stavbě asi 0,5 m nad zemí. Stav obou nivelačních značek se 

zdál na první pohled vyhovující, což jsem si posléze ověřil i ověřovacím měřením 

totožnosti a neměnnosti nivelačních bodů. 

Obrázek 5-Část areálu Ferrit, která měla být předmětem situačního zaměření 
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3.2 Použité přístroje a pomůcky pro jednotlivé geodetické práce 

Pro geodetické práce při výstavbě haly byly použity tyto přístroje a pomůcky. 

3.2.1 Technická nivelace 

- Zeiss KoNi 007 

 Kompenzátorový nivelační přístroj určen hlavně pro 

přesnou a velmi přesnou nivelaci. Je vybaven 

kompenzátorem a optickým mikrometrem. Střední 

kilometrovou chybu při dvojité nivelaci má  2 mm, zvětšení 

z = 31,5x, obraz je vzpřímený. Má optický mikrometr, který 

lze zaaretovat (zastavit) a vodorovný dělený kruh. 

- nivelační lať 

- nivelační podložka 

- stativ         

3.2.2 Budování měřické sítě pro situační zaměření 

Přijímací stanice a její části 

Dvoufrekvenční GPS GNSS rover STONEX S9-

RTK je určen pro pernamentní stanice sítí CZEPOS, 

TopNET a VRS NOW. 

Skládá se z těchto částí: 

GNSS přijímač s integrovanou anténou - rozměry: 

186mm x 60mm x 186mm, hmotnost: 1,2kg, komunikuje 

s kontrolérem bez použití kabelů pomocí Bluetooth. 

Modem GPRS je interní. Pevná RTK horizontální 

přesnost je 10mm ± 1ppm. Inicializuje do 30 sekund. 

SIM karta je umístěna uvnitř talíře, stejně jako interní Li-

Ion baterie. 220 kanálový přijímač se základní deskou 

Trimble. 

  

Obrázek 6-Zeiss KoNi 007 

Obrázek 7-Dvoufrekvenční GPS 

GNSS rover STONEX S9-RTK 
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Univerzální záznamník (kontroler) Archem s barevným dotykovým displejem a 

světelným kontrastem 

výtyčka - karbonová ultralehká tyč s nastavitelnou výškou a zabudovanou krabicovou 

libelou a kompasem 

držák pro kontrolér 

SW SurvCE -  umožňuje zaměřovat i vytyčovat přímo v S-JTSK 

SW pro obousměrnou lokální transformaci souřadnic[9] 

3.2.3 Polohopisné a výškopisné zaměření, vytyčování, kontrolní a ověřovací 

měření 

- Trimble 5503DR 

 

Totální stanice TRIMBLE 5503DR Standard 

je vybavena dynamickými servoustanovkami, 

dálkoměrem s pasivním odrazem, laserovým 

pointerem a odnímatelnou alfanumerickou 

kontrolní jednotkou Geodimeter. 

 Obsahuje software: 

INEM 10000 – vnitřní paměť pro 10 000 bodů 

UDS -  20 uživatelských def. Programů pro měření 

 

 

Technické parametry: 

Úhlová přesnost: 1,0 mgon 

Délková přesnost: 2 mm + 2 ppm (na hranol), 3 mm + 2 ppm (bez hranolu) 

Dosah na 1 hranol: 5000 m 

- stativy 

- výtyčka s odrazným hranolem 

- pásmo 

Obrázek 8-Trimble 5503DR 
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3.3 Budování měřické sítě pro situační zaměření 

Společností Ferrit byl zadán požadavek na zaměření a zhotovení situačního zaměření 

části areálu, která dosud nebyla zaměřena. Toto zaměření mělo být připojeno k původnímu 

situačnímu zaměření. V dosud neměřené části areálu byla tedy nejprve vytvořena měřická 

síť, která navazovala na původní měřickou síť. Nově jsem stabilizoval 5 bodů tak, 

aby z nich byly viditelné i původní body a síť tak byla provázána. Body byly stabilizovány 

nastřelovacími hřeby a roxory do pevného podloží, aby jejich poloha zůstala neměnná a 

aby vlivem těžké techniky, která se v areálu pohybovala, nebyly zničeny. 

  

Obrázek 9-Měřická síť 
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3.3.1 Určení souřadnic bodů měřické sítě 

Poloha těchto bodů byla určena technologií GNSS, metodou RTK s 30 odečty, v sítí 

CZEPOS. Pro transformaci ze systému ETRS2000 do souřadnicové soustavy JTSK a Bpv 

byl použit globální transformační klíč v programu Transform (obrázek č. 10). GNSS 

protokol a technická zpráva jsou uvedeny v příloze č. 5, respektive 6. 

3.3.2 Výškové připojení měřické sítě 

Výškově byla měřická síť připojena na nivelační bod GZ19 – 112.1, jehož výška 

byla ověřena nivelačním bodem GZ19 – 113. Toto ověření totožnosti a neměnnosti 

nivelačních bodů a připojovací měření bylo měřeno metodou technické nivelace ze středu 

nivelačním přístrojem Zeiss KoNi 007. Nivelačním tahem tam a zpět byla určena 

nadmořská výška v Baltském systému bodu č. 4001, ze kterého pak byly taktéž technickou 

nivelací určeny výšky nových bodů č. 4026, 4027, 4028, 4029. Zápisník technické nivelace 

z měření tam a zpět je uveden jako příloha č. 7. 

Obrázek 10-Transformace v programu Transform 
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Totožnost a neměnnost připojovacích nivelačních bodů se ověřuje kontrolním 

měřením. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, 

kterou udávají výrazy v tabulce. 

Tabulka 1-Odchylky řádů 

nivelační síť řádu pro oddíl v mm 

I. 2,0 + 1,50 . √ R 

II. 2,0 + 2,25 . √ R 

III. 2,0 + 3,00 . √ R 

IV. 2,0 + 5,00 . √ R 

kde R je délka oddílu v kilometrech.[10] 

Připojení bylo provedeno na nivelační body III. řádu a délka oddílu byla 0,25 km. 

Δmax=2,0 + 3,00 . √ R=2,0 + 3,00 . √ 0,25=3,5 mm 

Nově naměřené převýšení mezi nivelačními body bylo (dle přílohy č. 7) δ=1 mm, 

 z toho vyplývá, že: 

Δmax> δ. 

Naměřené převýšení mezi nivelačními body GZ19 – 112.1 a GZ19 – 113 vyhovuje 

požadované přesnosti pro určení výšek měřické sítě. 

Přesnost stabilizovaných bodů technických nivelací je určena odchylkou v uzávěru 

obousměrné nivelace, která nepřekračuje hodnotu 20 . √ R, kde R je délka měřeného 

pořadu v km. 

Stabilizovaný bod č. 4001 se nacházel od nivelačního bodu R=0,3 km, takže 

odchylka Δmax je: 

Δmax=20 . √ 0,3= 11 mm 



Jan Marenčák: Geodetické práce při výstavbě haly firmy Ferrit ve Starém Městě u Frýdku - Místku 

2013               25 

 

Rozdíl převýšení mezi měřením tam a zpět byl na bodě č. 4001 δ=1 mm, z toho 

vyplývá, že: 

Δmax> δ. 

Určení výšky bodu č. 4001 bylo určeno s dostatečnou přesností. Nadmořská výška bodu 

č. 4001 se vypočte aritmetickým průměrem z hodnot naměřených tam a zpět: 

      
     

 
 

               

 
                

Souřadnice, určeny technologií GNSS a výšky, zaměřeny technickou nivelací jsou 

stejně jako způsob stabilizace a povrch stabilizace uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2-Stabilizované body měřické sítě 

  číslo 
stanoviska 

souřadnice způsob 
stabilizace 

podloží 
  Y X Z 

p
ů

v
o

d
n

í 
s
ta

n
o

v
is

k
a

 

4003 465874.47 1122078.23 308.883 nastřelovací hřeb asfalt 

4005 465794.05 1122079.22 314.087 roxor půda 

4006 465864.82 1122174.98 309.797 nastřelovací hřeb asfalt 

4007 465912.33 1122078.28 307.999 nastřelovací hřeb asfalt 

4008 465954.41 1122072.01 307.787 nastřelovací hřeb asfalt 

4009 465958.85 1122100.29 307.631 nastřelovací hřeb asfalt 

4010 466020.01 1122063.54 307.270 nastřelovací hřeb asfalt 

4011 466054.46 1122068.94 307.075 nastřelovací hřeb asfalt 

4012 466040.79 1122021.24 306.820 nastřelovací hřeb asfalt 

4015 465859.13 1122193.75 311.599 nastřelovací hřeb bet. obrubník 

4016 465835.01 1122237.99 312.475 nastřelovací hřeb bet. obrubník 

4017 465954.66 1122154.49 308.002 nastřelovací hřeb asfalt 

4018 465990.70 1122156.94 307.791 nastřelovací hřeb asfalt 

4019 465991.85 1122104.91 307.338 střed šoupěte kovové šoupě 

4020 465983.04 1122062.81 307.725 nastřelovací hřeb asfalt 

4021 465805.96 1122170.44 312.931 nastřelovací hřeb bet. obrubník 

4022 465794.70 1122235.12 312.410 nastřelovací hřeb zámková dl. 

4025 465912.57 1122163.25 308.148 nastřelovací hřeb asfalt 

n
o

v
é
 

s
ta

n
o

v
is

k
a

 4001 466049.02 1122191.75 307.568 nastřelovací hřeb asfalt 

4026 466011.26 1122188.30 307.788 nastřelovací hřeb asfalt 

4027 466013.65 1122139.30 307.638 nastřelovací hřeb bet. chodník 

4028 465915.08 1122175.99 308.351 nastřelovací hřeb asfalt 

4029 466049.98 1122145.90 307.436 nastřelovací hřeb asfalt 
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3.4 Polohopisné a výškopisné zaměření 

3.4.1 Realizace měření 

Polohopisné zaměření bylo prováděno polární metodou a výšky byly měřeny 

trigonometricky totální stanicí Trimble DR 5503 DR. Měření bylo prováděno ze všech 

nově vybudovaných bodů, tzn. bodů č. 4001, 4026, 4027, 4028, 4029, s orientací na ostatní 

body měřické sítě, bylo-li to možné. Ze stanoviska 4001 jsem se navíc orientoval na 

trigonometrický bod č. 936080213 (makovice kostela ve Starém Městě), jehož místopisné 

údaje jsou přílohou č. 8. Po každém zhorizontování a zcentrování totální stanice nad 

bodem byly nastaveny ve stroji vstupní hodnoty (název zakázky, výška stroje, výška cíle, 

čísla bodů orientace, atd.), orientování na okolní body měřické sítě a nakonec samotné 

měření podrobných bodů. Zaměřené podrobné body byly ukládány do paměti pod číslem 

navazujícím na předchozí měření. Souběžně s měřením byly kresleny měřické náčrty 

s čísly jednotlivých podrobných bodů a poznámkami, týkající se oměrných měr, druhů 

viditelných inženýrských sítí, spádování hran, atp. 

Předmětem zaměření byly stávající budovy, schodiště, rampy, vchody, zpevněné 

plochy, terén, viditelné znaky inženýrských sítí (vodovodní a plynová šoupátka, hydranty, 

kanalizační vpustě a šachty, HUP, elektrické rozvodné skříně), obrubníky, silnice, vjezdy 

stožáry, dopravní značky, terénní stupně a paty svahů, stromy, pilíře elektrických a 

telefonních přípojek, ploty s rozlišením druhu, vrata, atd. Podzemní sítě jsme nezjišťovali, 

určili jsme je jen na základě viditelných znaků na povrchu. 

Po dokončení měřických prací byly na přání investora, tedy Ferritu, zvednuty 

všechny poklopy vpustí a kanálů (bylo-li to možné) a zaznačeny do měřických náčrtů 

jejich směr přítoků a odtoků s hloubkou dna. 

3.4.2 Kancelářské práce 

V kanceláři pak byly data s totální stanice staženy softwarem GDmlink a editovány 

jednotlivé chyby, které si v průběhu měření měřič zaznamenal (oprava výšky cíle, špatné 

číslo orientace). Následovala konvergace, což je přepočet dat uložených v paměti totální 

stanice do zápisníku a výpočet jednotlivých souřadnic podrobných bodů programu 

GEUS 15.5. Vyhodnocení orientací na stanoviscích, konvergovaný výstup a seznam 

souřadnic podrobných bodů jsou přílohy č. 9, 10 a 11. 
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Naměřené hodnoty byly zpracovány programem GEUS 15.5, bodům podrobného 

měření byly přiřazeny předem definované prvky a byly spojeny předem definovanými 

liniemi dle ČSN 01 3411 mapy velkých měřítek – kreslení a značky. Nakonec byla 

do výkresu vložena a přehledně upravená digitální katastrální mapa, síť S-JTSK, severka, 

údaje o souřadnicových systémech a popisová tabulka. Vytvořená situace je 

v měřítku 1:200, viz příloha č. 12. 

  



Jan Marenčák: Geodetické práce při výstavbě haly firmy Ferrit ve Starém Městě u Frýdku - Místku 

2013               28 

 

3.5 Budování primární vytyčovací sítě 

Devět měsíců po situačním zaměření byl zadán požadavek vytyčovací práce 

při stavbě haly výroby inovovaných produktů. Ta měla být postavena na místě budovy 

Dřevoakordu. Započaly tedy demoliční práce, terénní úpravy pro stavbu výše zmíněné haly 

a příprava navazujících prací pracovníků firem najatých investorem či jejich 

subdodavatelských firem, tedy i příprava prací geodetických. 

Měřická síť, která byla vytvořena pro výškopisné a polohopisné zaměření byla 

určena technologií GNSS, což je pro situační zaměření dostatečně přesné. Pro primární 

vytyčovací síť jsou však požadavky na přesnost vyšší, bylo tedy zapotřebí vytvořit 

primární vytyčovací síť. Ta byla vytvořena z bodů měřické sítě, které byly nalezeny 

neporušené a jevily se jako pevně stabilizované. Tyto body byly propojeny polygonovým 

pořadem připojeným na zhušťovací bod č. 36080230 (viz. příloha č. 13) a orientovaným 

na trigonometrický bod č. 936080213 (makovice kostela ve Starém Městě, viz příloha č. 8) 

Obrázek 11-Demolice budovy Dřevoakordu 
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a na konci připojeným na bod č. 5006, jehož souřadnice byly určeny technologií GNSS, 

metodou RTK v síti CZEPOS. S ohledem na požadavek vyšší přesnosti byl tento bod určen 

dvojitým měřením po 30-ti odečtech na stativu s více než hodinovou prodlevou mezi 1. a 

2. měřením. Určené souřadnice byly opět transformovány ze systému ETRS2000 do 

souřadnicové soustavy JTSK a Bpv v programu Transform za použití globálního 

transformačního klíče. GNSS protokol a technická zpráva jsou uvedeny v příloze č. 14, 

respektive 15. 

Polygonový pořad byl měřen ve dvou polohách a délky byly měřeny dvakrát. 

Zápisník měřených vodorovných směrů z měření polygonového pořadu je přílohou č. 16. 

V kanceláři pak byly úhly na základě hodnot ze zápisníku spočteny, vyrovnány a zadány 

jako vstupní údaje do programu Geus 15.5, ve kterém byl tento oboustranně připojený a 

jednostranně orientovaný polygonový pořad spočten a vyrovnán (viz. příloha č. 17). 

Primární vytyčovací síť tedy tvoří body č. 5001, 5026, 5018, 5017, 5028, 5006. 

Záměrně byly tyto body přečíslovány na pětitisícové, jako body primární vytyčovací sítě 

určeny s vyšší přesností od bodů čtyřtisícových, které sloužily jako měřická síť pro situační 

zaměření. Souřadnice jednotlivých bodů primární vytyčovací sítě, způsob stabilizace a 

podloží stabilizace jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Obrázek 12-Primární vytyčovací síť 
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Tabulka 3-Stabilizované body primární vytyčovací sítě 

Y X

5001 466049.032 1122191.765 nastřelovací hřeb asfalt

5006 465864.847 1122174.972 nastřelovací hřeb asfalt

5017 465954.673 1122154.497 nastřelovací hřeb asfalt

5018 465990.688 1122156.964 nastřelovací hřeb asfalt

5026 466011.286 1122188.264 nastřelovací hřeb asfalt

5028 465915.080 1122175.995 nastřelovací hřeb asfalt

číslo 

bodu

souřadnice
způsob stabilizace podloží

 

3.6 Výškový bod stavby 

Po domluvě se stavbyvedoucím byl stabilizován hlavní výškový bod stavby do stěny 

budovy v blízkosti stavby. Bod byl stabilizován nastřelovacím hřebem do bryzolitové stěny 

a jeho výšková hodnota je 309,050 m.n.m., přičemž podlahová výška stavby je 

±0,00=308,05 m.n.m. Připojen byl na již výše zmíněný nivelační bod č. GZ19 – 112.1 a 

ověřen nivelačním bodem GZ19 – 113 technickou nivelací ze středu, nivelačním tahem 

tam a zpět (viz příloha č. 18). Pro případ poškození či nenadálého zrušení tohoto bodu byla 

hlavnímu stavbyvedoucímu oznámena i nadmořská výška bodu 5001 a byl seznámen 

s jeho polohou. Vytyčená výška byla také vyznačena ve vytyčovacím výkrese, který je 

přílohou č. 19 této diplomové práce. 

Pro toto ověření totožnosti a neměnnosti nivelačního bodu se opět vztahoval výpočet 

odchylky pro nivelační body III. řádu. 

Δmax=2,0 + 3,00 . √ R=2,0 + 3,00 . √ 0,25=3,5 mm 

kde R je délka oddílu v kilometrech. 

Nově naměřené převýšení mezi nivelačními body bylo (dle přílohy č. 18) δ=2 mm, 

z toho vyplývá, že: 

Δmax> δ. 

Převýšení mezi nivelačními body GZ19 – 112.1 a GZ19 – 113 vyhovuje požadované 

přesnosti pro určení výšky výškového bodu stavby. 
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Pro výpočet odchylky v uzávěru obousměrné nivelace platí: 

Δmax=20 . √ 0,3= 11 mm. 

Rozdíl převýšení mezi měřením tam a zpět byl na bodě č. 5001 δ=2 mm (viz příloha 

č. 18), z toho vyplývá, že: 

Δmax> δ. 

Určení výšky výškového bodu stavby bylo určeno s dostatečnou přesností. 

Nadmořská výška bodu č. 5001 se vypočte aritmetickým průměrem z hodnot naměřených 

tam a zpět: 
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3.7 Vytyčení charakteristických bodů stavby a osového systému pilot 

Jako první vytyčovací práce byly zadány stavbyvedoucím stavby vytyčení 4 

charakteristických rohových bodů haly a osový systém pilot. Ke zpracování vytyčovacích 

prvků byl dodán projektantem vytyčovací výkres pilot včetně seznamu souřadnic, který je 

přílohou č. 2. Z dodaného seznamu souřadnic jsem vytvořil textový dokument *.txt 

(viz. příloha č. 20), jež jsem následně načetl do programu Geus 15.5, v němž byly 

vypočteny vytyčovací prvky daných charakteristických bodů a bodů osového systému 

stavby (příloha č. 21). 

3.7.1 Kritéria přesnosti pro vytyčení charakteristických bodů stavby 

Podle ČSN 73 0420-2 je mezní vytyčovací odchylka charakteristických bodů stavby 

δXMv= ±0,03 m pro ostatní objekty, u nichž vzdálenost charakteristických bodů je menší 

než 20 metrů.[11] 

Dle ČSN 73 0420-1 je směrodatná odchylka vytyčení (σp)dána vztahem: 

   
    

 
 

   

   
       

kde u  je hodnota normované náhodné veličiny s normálním rozdělením. 

Směrodatná odchylka jednoho vytyčení (σop) se vypočte ze vztahu:[12] 

                     . 

3.7.2 Rozbor přesnosti před měřením 

Dle ČSN 73 0420-1 pro vodorovný směr a zenitový úhel měřený (za dobrých 

podmínek) v jedné skupině (ve dvou polohách) platí, že přesnost vodorovného směru v n 

skupinách je dána vztahem: 

    
  

  
 

      

  
         

kde    je směrodatná odchylka vodorovného směru uvedená v technické 

dokumentaci přístroje. 
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Směrodatné odchylky pro nejvzdálenější vytyčovaný bod a pro nejbližší vytyčovaný 

bod: 

Směrodatná odchylka délky (σd), v mm, měřené elektronickým dálkoměrem je daná 

vztahem: 

                       2,1 mm 

                           mm 

d je měřená délky, v km; 

a je součtová konstanta, v mm; 

b je násobná konstanta. 

Přesnost vytyčení je ovlivněna přesností centrace přístroje na stanovisku a terče nebo 

hranolu na cílovém bodě. 

Centrace přístroje byla provedena optickým centrovačem se směrodatnou odchylkou 

σc1 = 0,7 mm. Centrace cíle měla směrodatnou odchylku σc2 = 1,5 mm. 

Celková odchylka centrace σc je tedy: 

       
     

                   . 

Celková směrodatná odchylka směru σφc je dána vztahem: 
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σφn je směrodatná odchylka vodorovného směru měřeného v n skupinách 

σc  je směrodatná odchylka centrace 

d je měřená délka 

Celková směrodatná odchylka délky (σdc), v mm, je dána vztahem: 

       
    

                    

       
    

                    

σd je směrodatná odchylka délky 

σc je směrodatná odchylka centrace 

Celková směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu (σςn) je dána vztahem: 

        
  

    
     

    

  
 

 
       

                
   
  

 

   
         

        
  

    
     

    

  
 

 
       

                
   
  

 

  
         

    je směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu 

d je měřená délka 

σhs je směrodatná odchylka měřené výšky přístroje σhs= 1 mm až 5 mm 

σhc je směrodatná odchylka měřené výšky cílové tyče σhc= 1 mm. 
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Směrodatná souřadnicová odchylka (σxy), bodu určeného polární metodou je dána 

vztahem: 

             
  

     
     

    
                

               

 
   
  

          

             
  

     
     

    
                

              

 
   
  

          

σd je směrodatná odchylka délky 

σφ je směrodatná odchylka vodorovného směru 

d je měřená délka[12] 

Směrodatná souřadnicová odchylka σxy je menší než směrodatná odchylka 

vytyčení σop. Totální stanice Trimble 5503DR je vhodný přístroj na vytyčování těchto 

geodetických prací, stejně jako polární metoda. 

3.7.3 Realizace vytyčení charakteristických bodů stavby a osového 

systému pilot 

Vytyčení charakteristických bodů průmyslové haly bylo provedeno polární metodou 

z bodu č. 5026 a orientací na body č. 5028, 5001 a 5017 a z bodu 5028 s orientací na body 

č. 5026, 5017 a 5006. Všechny 4 charakteristické body byly měřeny dvakrát, jejich rozbor 

přesnosti je uveden v kapitole 3.7.4. Charakteristické body byly stabilizovány ocelovými 

roxory. Body osového systému č. 113, 116, 109, 119, 120 a 123, 124, 125 byly taktéž 

vytyčeny z výše uvedených stanovisek. Následně byla totální stanice přestavěna nad bod č. 

113 a po horizonataci a centraci orientována na bod č. 116 a byly vytyčeny mezilehlé body 

osového systému č. 114 a 115. Poté byly pomocí pravých úhlů vytyčeny a zajištěny 

všechny zbylé body osového systému stavby. Osový systém byl stabilizován 

nastřelovacími hřeby a zajištěn taktéž nastřelovacími hřeby nebo ryskami na okolních 

budovách. Pro viditelnější signalizaci byly samotné roxory, osy, charakterizované 
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nastřelovacími hřeby a ryskami, nastříkány reflexní barvou. Nakonec byl s výsledkem 

vytyčení seznámen stavbyvedoucí. 

3.7.4 Rozbor přesnosti po měření 

Mezní rozdíl dvojice vytyčení Δop se vypočte ze vztahu: 

                                 . 

Rozdíl dvojice vytyčení d charakteristických bodů stavby měl max. hodnotu d = 18 mm, 

Δop > d,vytyčení charakteristických bodů stavby splňuje hodnotu požadované přesnosti. 

3.8 Vytyčení pilot 

Přestože stavbyvedoucí zadal požadavek na vytyčení osového systému pilot, firma, 

která měla vrtání jednotlivých pilot realizovat, si přiobjednala vytyčení jednotlivých pilot 

stabilizovanými roxory. Z důvodu husté sítě pilot však bylo zapotřebí i osového zajištění 

pilot. Hustá síť pilotového systému haly totiž bránila vrtací soupravě, a proto se musely 

některé roxory vytáhnout a stavbyvedoucí si je pak stabilizoval pomocí osového systému 

pilot, který byl již vytýčen na objednávku stavbyvedoucího, bez přítomností geodetů. 

Měření bylo ověřeno kontrolníma oměrnýma mírama mezi piloty. K vytyčení 

charakteristických bodů haly, osového systému a jednotlivých pilot byl vypracován 

v programu Geus 15.5 vytyčovací výkres v měřítku 1:300 a ve formátu výkresu A3 a 

předán stavbyvedoucímu. Vytyčovací výkres je přílohou č. 19. 
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3.9 Kontrolní měření pilot 

Po vyvrtání děr pro piloty se do děr osadily armatury a zalily se betonovou výplní. 

Z betonu se nechaly trčet ocelové pruty a poté, co beton pilot zatvrdl, bylo zapotřebí 

provést kontrolní měření týkající se polohy jednotlivých pilot, na které se měly přivařit 

armaturové koše. Stavbyvedoucím byl zadán požadavek na přesnost dp= 12 cm. Což měla 

být mezní odchylka naměřených středů pilot a projektovaných souřadnic středů 

betonových patek. 

3.9.1 Realizace ověřovacího a kontrolního měření 

Piloty byly zaměřeny polární metodou totální stanicí Trimble 5503 DR na odrazné 

zrcátko. Kontrolní měření bylo provedeno ze stanoviska č. 5026 s orientací na body č. 

5028, 5017 a 5028 s orientací na body 5026 a 5017. U každé piloty se svinovacím metrem 

odměřil střed piloty a poté byly jednotlivé piloty zaměřeny na přiložené zrcátko, jehož 

Obrázek 13-Vrtání děr na piloty 
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svislá poloha se držela pomocí krabicové libely připevněné pod rukojetí trasírky. Hodnoty 

úhlů a délek byly ukládány do paměti totální stanice pod číslem pilot, jaké měly 

v projektové dokumentaci. Postupně bylo zaměřeno všech 48 pilot. 

 

Obrázek 14-Svařování armatur patek 

 

Obrázek 15-Betonování základů stavby 
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3.9.2 Vyhodnocení kontrolního měření 

Uložené data z totální stanice byly staženy do počítače, konvergovány a polární 

metodou dávkou spočteny programem Geus 15.5. Čísla jednotlivých bodů (pilot) byla 

totožná s projektovou dokumentací, ale při výpočtu jsem jim přiřadil jiné číslo náčrtu, 

abych rozlišil projektované souřadnice bodů a naměřené souřadnice bodů, ze kterých jsem 

následně vytvořil tabulku v tabulkovém editoru excel, viz. tabulka č. 4 a 5. Největší rozdíl 

v poloze mezi projektovanou pilotou a skutečným stavem piloty byl 98 mm. Všechny 

piloty tedy splňují parametr polohové odchylky dp=12. 

 

Y X Y X

5 466005.240 1122160.880 466005.252 1122160.841 40

6 465998.650 1122160.480 465998.664 1122160.431 51

7 465993.070 1122160.140 465993.078 1122160.061 79

8 465989.780 1122159.940 465989.848 1122159.938 68

9 465985.480 1122159.680 465985.507 1122159.636 52

10 465978.890 1122159.270 465978.926 1122159.278 37

11 465972.300 1122158.870 465972.348 1122158.814 74

12 465965.720 1122158.470 465965.720 1122158.468 2

13 465959.130 1122158.070 465959.162 1122158.023 57

14 465952.540 1122157.660 465952.533 1122157.633 28

15 465945.950 1122157.260 465945.985 1122157.218 54

16 465939.370 1122156.860 465939.385 1122156.805 57

17 465932.780 1122156.460 465932.792 1122156.420 42

18 465926.190 1122156.050 465926.192 1122156.005 45

19 466004.690 1122169.890 466004.688 1122169.883 8

20 465998.110 1122169.490 465998.110 1122169.466 24

21 465992.620 1122169.150 465992.676 1122169.100 75

22 465989.430 1122168.960 465989.362 1122168.982 71

23 465984.930 1122168.680 465984.952 1122168.625 59

24 465978.350 1122168.280 465978.369 1122168.256 31

25 465971.760 1122167.880 465971.757 1122167.809 71

26 465965.170 1122167.480 465965.177 1122167.497 18

27 465958.580 1122167.070 465958.519 1122167.017 80

28 465951.990 1122166.670 465951.999 1122166.623 48

29 465945.410 1122166.270 465945.408 1122166.219 51

30 465938.820 1122165.870 465938.823 1122165.803 67

číslo 

piloty

Projektované souřadnice pilot Měřené souřadnice pilot
Δp (mm)

Tabulka 4-Výsledky kontrolního měření 
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Tabulka 5-Výsledky kontrolního měření 

Y X Y X

31 465932.230 1122165.460 465932.261 1122165.487 41

32 465925.640 1122165.060 465925.736 1122165.082 98

33 466004.090 1122179.900 466004.106 1122179.925 30

34 465997.500 1122179.490 465997.510 1122179.492 10

35 465992.210 1122179.170 465992.153 1122179.163 58

36 465989.020 1122178.980 465989.006 1122178.958 26

37 465984.320 1122178.690 465984.312 1122178.703 15

38 465977.740 1122178.290 465977.745 1122178.210 80

39 465971.150 1122177.890 465971.143 1122177.903 15

40 465964.560 1122177.480 465964.588 1122177.510 41

41 465957.970 1122177.080 465957.926 1122177.082 44

42 465951.390 1122176.680 465951.435 1122176.700 49

43 465944.800 1122176.280 465944.804 1122176.276 6

44 465938.210 1122175.870 465938.224 1122175.798 73

45 465931.620 1122175.470 465931.583 1122175.461 38

46 465925.040 1122175.070 465925.047 1122175.048 23

47 466007.340 1122161.840 466007.260 1122161.845 80

48 466007.000 1122167.530 466006.951 1122167.556 55

49 466006.630 1122173.520 466006.598 1122173.508 34

50 466006.280 1122179.200 466006.249 1122179.269 76

51 465923.870 1122156.740 465923.930 1122156.701 72

52 465923.490 1122162.930 465923.487 1122162.960 30

53 465923.250 1122166.920 465923.272 1122166.996 79

54 465922.810 1122174.110 465922.849 1122174.068 57

číslo 

piloty

Projektované souřadnice pilot Měřené souřadnice pilot
Δp (mm)
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4 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo chronologicky popsat geodetické práce při výstavbě 

objektu SO 01 od situačního polohopisného a výškopisného zaměření, přes vytyčení 

charakteristických bodů haly a osového systému pilot, potažmo vytyčení samotných pilot 

až po kontrolní a ověřovací zaměření ploten, které navazují na piloty. Tato práce popisuje i 

práce jako tvorbu bodového pole a jeho připojení na výškové a polohové systémy a 

kontroly mezi měřeními, aby nedošlo k chybě, která by měla za následek posunutí termínu 

kolaudace, což by se mimo jiné promítlo i do investování stavby. Součástí této práce jsou 

také přílohy v podobě projekčních výkresů, zápisníků, místopisů bodů, seznam souřadnic a 

vytyčovacích prvků, výkresů, technickách zpráv a protokolů GNSS, atd., které jsou 

nezbytnými podklady pro samotné geodetické práce, stavbyvedoucího a v neposlední řadě 

i pro investora.  
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