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Podnikání v oblasti IG v podmínkách ČR
Referát pro XXI. mezinárodní kongres - Brighton
1. Úvod
1.1 Zaãlenûní inÏen˘rské geodézie do celospoleãenské poptávky
InÏen˘rská geodézie (dále jen IG), jako specifická ãást
oboru geodézie a kartografie má pfiímé vazby na stavebnictví. S rozvojem dynamiky stavebnictví se zvy‰uje obecnû i poptávka na práce v IG.
Po politick˘ch zmûnách v roce 1989 dochází
v podmínkách âR k dynamickému rozvoji stavebnictví
se zvlá‰tním zfietelem na stavby inÏen˘rského charakteru. Mezi tyto stavby lze zafiadit zejména stavby komunikaãní (napfi. dálnice, rychlostní komunikace, kolejové
dráhy, mostní konstrukce...) a pozemní stavby podnikatelského charakteru (supermarkety, prÛmyslové a skladové areály, obchodní a dopravní stfiediska...). Pozemní
stavby podnikatelského charakteru jsou do jisté míry nov˘m typem zakázek s ohledem na to, Ïe dochází k investicím pfiímo subjektÛ ze západní Evropy nebo ke
sdruÏen˘m investicím s tím, Ïe stavby odpovídají sv˘m
charakterem a technologickou vybaveností moderním
standardÛm obvykl˘m v zemích EU. Z charakteru tûchto staveb pfiímo vypl˘vají vy‰‰í nároky na pfiesnost v˘stavby a tím se zvy‰uje poptávka po geodetick˘ch pracích, zejména:
- projekãní podklady - pfiesné úãelové mapy vãetnû zji‰Èování stávajících podzemních sítí,
- zpracování geodetick˘ch ãástí projektové dokumentace vãetnû projektÛ mûfiení deformací,
- vytyãování prostorové polohy a podrobné vytyãování
v trojrozmûrn˘ch dimenzích prostoru staveni‰tû,
- kontrolní mûfiení a vyhodnocování kvality dokonãen˘ch objektÛ z hlediska prostorového uspofiádání.
1.2 Zaãlenûní IG mezi ostatní profese zúãastnûné
na v˘stavbû
S rozvíjející se poptávkou po pracích IG ze zvy‰uje
i profesní prestiÏ geodetÛ v porovnání s ostatními stavebními profesemi. Odborníci z oblasti IG jsou zvány
k pfiípravn˘m jednáním o zásadních otázkách stavby
a nemohou b˘t opomenuti pfii fiádném prÛbûhu pfiípra-

vy a realizace staveb. V jistém
zjednodu‰ení lze konstatovat, Ïe na prÛbûhu stavby
pracují zejména tyto stavební specializace:
- investiãní pracovníci - manaÏersk˘ t˘m prosazující
zájmy investora a fiídící postup stavby a její financování,
- architekti - projekãní pracovníci, ktefií mají na starosti
fie‰ení stavby jako celku, plán organizace v˘stavby,
design, koordinaci a autorsk˘ dozor,
- statici - projekãní pracovníci, ktefií mají na starosti
konstrukãní fie‰ení stavby a zaãlenûní jednotliv˘ch
technologick˘ch souborÛ do konstrukce stavby,
Pozvánka âSGK na nejbliÏ‰í odborné akce
Nejsem si jist, zda ãtenáfiÛm Zemûmûfiiãského vûstníku neunikly informace o nejbliÏ‰ích odborn˘ch akcích âSGK, proto vyuÏívám prostoru poskytovaného
ãasopisem ZEMùMù¤Iâ k této propagaci:
Právní vztahy k nemovitostem – semináfi
formou dotazÛ a panelové diskuse
K danému tématu se vrací âSGK po nûkolika letech a bude-li odezva úãastníkÛ kladná, hodlá jej
pofiádat kaÏdoroãnû. Semináfi se koná se v pátek
21. kvûtna v Praze v budovû Obvodního úfiadu
pro Prahu 8, Zenklova 43/147 (tzv. "Bíl˘ dÛm")
nebo 1. ãervna v Brnû v Klubu MK, Vlhká 21.
Prezence je od 8 do 9 hod., program konãí asi v 15
hod. VloÏné ãiní 650 Kã pro ãleny âSGK a 680 Kã
pro neãleny. Pfiihlá‰ky pfiijímá sekretariát âSGK, na
poslední chvíli i telefonicky na praÏském ãísle
02/21082374 se zaplacením vloÏného na místû.
Odborní lektofii Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc.
(Masarykova universita Brno, JUDr. Eva Bare‰ová (âÚZK), Ing. Kvûta Olivová (âÚZK) poskytnou úãastníkÛm semináfie aktuální informace
o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv
do katastru nemovitostí (zástavy, vûcná bfiemepokraãování na poslední stranû
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- projektanti jednotliv˘ch profesí - specializovaní projekãní pracovníci pro elektro, vzduchotechniku, sanitu, povrchové úpravy...
- geodeti - specialisté IG, ktefií v rÛzné mífie dle charakteru stavby spolupracují po celou dobu pfiípravy a realizace stavby s jednotliv˘mi v˘‰e uveden˘mi obory.
Charakter práce specialistÛ IG spoãívá v pfiímé spolupráci s manaÏersk˘m t˘mem investora i dodavatele
stavby i s jednotliv˘mi profesemi. Zjednodu‰enû fieãeno
dÛleÏitost této profese stoupá se schopností pfiíslu‰ného
odborníka definovat preciznû a nekompromisnû jednoznaãné poÏadavky na projekt, organizaci v˘stavby, postup v˘stavby a bezprostfiední spolupráci na staveni‰ti.
2. InÏen˘rská geodézie z hlediska nároãnosti na
odbornou úroveÀ
2.1 DodrÏování pfiesnosti a kvality prostorov˘ch parametrÛ u nároãn˘ch inÏen˘rsk˘ch staveb
Pfii definování pfiesnosti je bezpodmíneãnû tfieba provést anal˘zu a rozbor vlivu jednotliv˘ch tolerancí na dosaÏitelnou pfiesnost realizované stavby
nebo stavebního objektu. V souãasné dobû je
v podmínkách âR zavádûna soustava "ISO - norem", která tuto problematiku do jisté míry popisuje. V Ïádném pfiípadû nelze bez pfiíslu‰ného rozboru a "inÏen˘rského citu" zku‰eného odborníka
provést reáln˘ odhad dosaÏitelné pfiesnosti budoucí
stavby a nebo, jak je ãastûji poÏadováno, z definice
poÏadované pfiesnosti dokonãené stavby stanovit
zpûtnû toleranãní pásma pro jednotlivé ãinnosti,
které na staveni‰ti na sebe navazují.
Tato problematika by si vyÏádala samostatn˘
referát a v‰ichni zde pfiítomní jistû cítí, Ïe se jedná
o ‰irok˘ prostor, kter˘ nelze jednodu‰e popsat a je
vÏdy úlohou pro odborníka. Na‰e zku‰enosti jednoznaãnû ukazují na to, Ïe právû geodetické profesi
je blízká úvaha o pfiesnosti mûfiick˘ch prací jako základního parametru pro poÏadovan˘ v˘rok.
V praxi se setkáváme bohuÏel s tím, Ïe poÏadavky projektu definují pfiesnost budoucí dokonãené stavby na základû pokynu investora, ale projekt
nefie‰í koordinaãní návaznost jednotliv˘ch prací
a ãinností právû z hlediska dosaÏiteln˘ch parametrÛ pfiesnosti. Teprve pfii vstupu odborníkÛ IG do
problematiky stavby se tyto otázky zaãínají fie‰it,
a pokud je jiÏ uzavfiena smlouva mezi investorem
a dodavatelem na dodávku stavby s poÏadovan˘mi
parametry, zákonitû dochází k problémÛm. Jedin˘m dÛsledkem této situace potom mÛÏe b˘t to, Ïe
dodavatel stavby musí nad svoje pÛvodní oãekávání a svÛj vnitfiní rozpoãet objednávat vût‰í objem
geodetick˘ch ãinností, na které musí získat prostfiedky z rezervy.

2.2 Mûfiení deformací a souãinnost se statikem
stavby u novostaveb a nároãn˘ch rekonstrukcí
Zásady, které byly jiÏ v dfiívûj‰í dobû obvyklé u mimofiádn˘ch inÏen˘rsk˘ch staveb (napfi. metro, Ïelezniãní tunely, leti‰tû...) se s rozvojem trÏního hospodáfiství nutnû
stávají souãástí i nûkter˘ch pozemních staveb. Jde o to,
Ïe ve velk˘ch mûstech a zejména v hlavním mûstû Praze se boufilivû rozvíjí v˘stavba v prostorách blízk˘ch
centru mûsta a to buì na voln˘ch parcelách bezprostfiednû sousedících se stávající zástavbou, nebo na parcelách vznikl˘ch demolicí star˘ch objektÛ, vetknut˘ch
do stávající zástavby.
Neprovádûní podrobné inventarizace a pasportizace stávající v˘stavby v zónû moÏného vlivu stavby velmi rychle investory pouãilo o tom, Ïe mûfiení deformací, zejména fiádné a peãlivé zamûfiení tzv. základní
("nulté") etapy je nutnou podmínkou pro kvantifikaci
a kvalifikaci pfiípadn˘ch zmûn, ke kter˘m zákonitû na
sousedních objektech dochází.
Firma Geoprogres, kterou fiídí spoluautor tohoto referátu se mimo jiné specializuje v hl. m. Praze
na tyto zakázky a z reáln˘ch zku‰eností lze konstatovat, Ïe v souãasné dobû jiÏ dochází dlouho pfied
plánovan˘m zapoãetím stavby k v˘bûrov˘m fiízením a volbû partnera pro oblast IG, respektive mûfiení deformací mezi specializovan˘mi firmami. Po
uzavfiení poptávkového fiízení b˘vá první ãástí zakázky zpracování projektu mûfiení deformací, kter˘
je v˘sledkem ãinnosti specialistÛ IG, ktefií od statikÛ pfievezmou vstupní data a pfiímo spolupracují
v terénu pfii volbû umístûní a charakteru znaãek
jednotliv˘ch "pozorovan˘ch bodÛ" osazovan˘ch do
konstrukcí stávajících objektÛ. Automatickou souãástí takovéhoto projektu je rozbor pfiesnosti, návrh technologie mûfiení, harmonogram mûfiení, návrh v˘stupních dokladÛ a návrh na mimofiádná
opatfiení pro pfiípad dosaÏení kritick˘ch mezí deformací.
2.3 Zamûfiování skuteãného stavu budov jako podklad pro projekt i jako finální dokumentace novostavby
Typovou zakázkou pro firmu pracující v oblasti IG je
zpracování dokumentace stávajícího stavu budov. V souãasné dobû je nejãastûj‰ím v˘stupem definice jednotliv˘ch pÛdorysÛ, fiezÛ a pohledÛ na budovu v poãítaãové
grafice 2D (nejãastûji se u projekãních firem navazujících na geodety poÏaduje v˘stup v systému Autocad, respektive v nûkteré z úãelov˘ch nadstaveb a specializovan˘ch produktÛ). PoÏadavky na zpracování celé
dokumentace v prostfiedí prostorov˘ch soufiadnic
3D jsou v˘jimeãné a ãasto jsou poÏadovány pouze pro
potfieby hmotn˘ch modelÛ vnûj‰ího plá‰tû budovy
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a okolních budov, které spolu s digitálním modelem terénu tvofií podklad pro architektonické studie a varianty
zaãlenûní tvaru novostavby do stávajícího prostfiedí mûsta, respektive krajiny. V podmínkách âR se projekãní
práce u rekonstrukcí staveb v souãasné dobû provádûjí
z cca 60% v prostfiedí poãítaãové grafiky. Práce ve 3D je
obvyklej‰í u projektÛ novostaveb. Zpracování úplného
modelu stávající budovy ve 3D je nejen mimofiádnû nároãné na ãas a finanãní zaji‰tûní geodetick˘ch firem, které zakázku plní, ale je i mimofiádnû nároãné na projekãní práce. Jedním z dÛvodÛ této nároãnosti je mimo
základní potfieby mít k dispozici rutinního odborníka
(operátora) i kapacita a rychlost poãítaãÛ. Lze konstatovat, Ïe dosud jsou v˘jimkou firmy, které mají v rutinním
provozu velké pracovní stanice (2 aÏ 3 monitorové sestavy) a v˘konné PC s kapacitou a rychlostí odpovídající
poÏadavkÛm na práce s velk˘mi soubory dat.
Samostatnou problematikou je zamûfiování skuteãného stavu budov z hlediska nutné generalizace pfii
vlastním mûfiení, pofiizování mûfiického náãrtu a volba
fiezÛ a pohledÛ tak, aby geodet poskytl návazn˘m profesím co nejdokonalej‰í informaci o budovû s co nejmen‰ím mnoÏstvím mûfien˘ch bodÛ a s co nejmen‰í
spotfiebou ãasu. Bez ohledu na zpÛsob v˘stupu je tato
práce mimofiádnû nároãná na zku‰enost vedoucích
mûfiick˘ch skupin, ktefií nutnû musí b˘t obeznámeni
se zpÛsobem zpracování v˘stupÛ a tûmto poÏadavkÛm
musí pfiizpÛsobovat mûfiické postupy a terénní práce.
Z technologického hlediska je v souãasné dobû
v podmínkách âR standardem provádût v terénu geodetické práce takto:
- prostorová síÈ mûfiick˘ch bodÛ uvnitfi budovy mûfiená totální stanicí v kombinaci s trojpodstavcovou soupravou,
- podrobné body mûfiené totální stanicí a volené uvnitfi
budovy v lomov˘ch bodech jednotliv˘ch konstrukcí,
- omûrky mûfiené v terénu pomocí ruãních laserov˘ch
dálkomûrÛ (napfi. Di 100 firmy Wild),
- detaily zpracovávané pomocí fotografií a transformací
rastrÛ scannov˘ch snímkÛ fotografií.
U budov se sloÏit˘mi pÛdorysy a prostorov˘mi
prvky (napfi. historické jádro mûsta Prahy) navíc
pfiistupuje aplikace fotogrammetrick˘ch mûfiení nebo zamûfiování detailních fiezÛ fasádních okrasn˘ch
prvkÛ klasick˘m zpÛsobem. Prostorové fotogrammetrické aplikace s pouÏitím obecn˘ch snímkÛ pofiizovan˘ch na negativy s prokreslením mfiíÏky (napfi. Roleimetric systém) se pro svojí finanãní
nároãnost v podmínkách âR prakticky nepouÏívají.
2.4 Prostorové vytyãení stavby se vztahem na katastrální majetkové hranice z hlediska homogenity
a pfiesnosti podkladÛ i provádûn˘ch prací
Prostorové vytyãení stavby je typovou úlohou pro kaÏ-
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dého odborníka IG a zab˘vat se technologick˘mi postupy je pro tuto úroveÀ kongresu zbyteãné. Zajímav˘m aspektem tûchto prací je zobecnûní reáln˘ch zku‰eností firmy Geoprogres, která se pfii desítkách akcí
setkává s rÛznou kvalitou podkladÛ a s rÛznou úrovní
definice poÏadavku projektu na prostorové vytyãení
stavby.
âasto b˘vá definována poloha stavby ve vztahu ke
stávajícím vlastnick˘m hranicím nebo vztahu k sousedním objektÛm, jejichÏ poloha byla do projektu pfievzata z katastrálních operátÛ. V takovém pfiípadû je
opût tfieba, aby na poãátku prací stanovil odborník
v oblasti IG postup tak, aby nemohlo dojít k závadám
v prostorovém uspofiádání stavby. O co jde? Stejnû jako u fiady profesních úloh IG jde v podstatû o pfiesnost.
Katastrální podklady mají v‰ude, tedy nejen v podmínkách âR historick˘ charakter a nelze zamûÀovat definici prÛbûhu vlastnické hranice obsaÏenou v katastru
nemovitostí s úãelov˘m projekãním podkladem zamûfien˘m nejmodernûj‰ími technologiemi s vysokou
vnitfiní pfiesností a tuhostí. Tedy konkrétnû:
- v první fiadû musí geodet provûfiit, zda rozmûry stavby
odpovídají osovému rastru stavby nebo staveni‰tû definovanému v geodetick˘ch soufiadnicích. âasto se totiÏ
stává, Ïe projektant negeodetické profese zvolí osov˘
rastr, provede jednoduchou transformaci tohoto rastru
na identick˘ bod definovan˘ v geodetick˘ch soufiadnicích, orientaci osového rastru zvolí dle smûru na druh˘
identick˘ bod a velmi "spokojenû" ztotoÏní projektovan˘ rozmûr stavby s délkami ruãen˘mi ze soufiadnic bez
respektování pfiíslu‰n˘ch vlivÛ kartografického zobrazovacího systému. Pfii vysok˘ch nárocích na pfiesnost
v˘stavby to mÛÏe b˘t zejména u vestavování pfiesn˘ch
technologick˘ch celkÛ jedním ze zdrojÛ chyb. Pro zajímavost uvádíme, Ïe v pouÏívaném zobrazovacím
systému âR se v oblasti hl.m. Prahy projevuje tento
rozdíl v hodnotách cca 13 mm na 100 m.
- v druhé fiadû je tfieba aby geodet provûfiil zda vzdálenosti kótované k pfievzat˘m hranicím pozemku, kteIlustrační foto: Měření jeřábové dráhy před mnoha lety

Foto: Jos. Pomije
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ré obklopují projektovanou stavbu nejsou v rozporu
s reáln˘mi rozmûry na staveni‰ti. Zku‰enost fiíká, Ïe
vÏdy, kdyÏ projektant negeodetické profese v dobré
vífie bez uváÏení parametrÛ pfiesnosti jednotliv˘ch
podkladÛ, kótuje rÛzné ãásti stavby k rÛzn˘m ãástem
obvodové hranice, dojde vÏdy k rozporÛm v zadání.
Úlohou geodeta je v tomto pfiípadû (pro potfieby celé
v˘stavby) zvolit "referenãní bod stavby". Tento jedin˘
bod definovat ve vztahu ke geodetickému soufiadnicovému systému a ve vztahu k umístûní stavby
s ohledem na katastrální hranice, obdobnû stanovit
orientaci osového rastru stavby, provést pfiíslu‰né
kontrolní mûfiení v terénu a v pfiípadû nebezpeãí budoucí kolize budované stavby s poÏadovan˘mi parametry je tfieba vyvolat pfiíslu‰né jednání s odborníky
ostatních profesí. Máme za to, Ïe tímto zpÛsobem si
pokraãování z úvodní strany

na, pfiedkupní práva, spoleãná jmûní manÏelÛ...)
a postupech pfii odstranûní zji‰tûn˘ch chyb.
V. Mezinárodní Polsko-âesko-Slovenské
geodetické dny
KaÏdoroãní mezinárodní setkání zemûmûfiiãÛ
pofiádané Stowarzyszeniem Geodetów Polskich
(SGP), Slovenskou spoloãnosÈou geodetov
a kartografov a âSGK pfiipravili pol‰tí kolegové
od 11. do 13. ãervna v Ustroni v penzionátu
"JUHAS" asi 24 km v˘chodnû od hraniãního
pfiechodu v Tû‰ínû. Program zaãíná v pátek odpoledne a konãí v nedûli popoledni. Leto‰ními
tématy jsou pozemkové úpravy, oceÀování
a bonitace nemovitostí, standardizace a technické pfiedpisy, samospráva na‰eho oboru. Odborná témata doplní vystoupení pfiedstavitelÛ
resortních státních orgánÛ Polska, Slovenska
a âR a zástupcÛ pofiadatelÛ. Pfiedneseno má
b˘t pfiibliÏnû 12 referátÛ lektorÛ v‰ech tfií pofiadatelÛ, velk˘ ãasov˘ prostor bude dán také diskusi a doprovodnému spoleãenskému a kulturnímu programu. VloÏné, v nûmÏ je zahrnuto
ubytování a stravování, ãiní 375 zlot˘ch, tj. asi
100 americk˘ch dolarÛ nebo 3800 Kã a je
splatné na úãet BBG IV O/Warszawa
nr 11601120-6770-132. Pfiihlásit se lze lístkem na adresu Zarzad Glówny Stowarzyszenia
Geodetów Polskich – 00-043 Warzsawa ul.

odborník IG pro danou stavbu musí hned zpoãátku
vytvofiit potfiebn˘ respekt ostatních profesí a tím vytvofiit podmínky pro práci rutinních geodetÛ na stavbû.
BohuÏel nejsou fiídké pfiípady, kdy geodet dostane
za úkol definovat pro potfieby projektu prostor stavby
cestou katastrálních podkladÛ, zakázku provede napfi.
formou ‰piãkového postupu kartometrie, upozorní
v technické zprávû na parametry pfiesnosti (vliv kartometrick˘ch prací a kvalita grafického podkladu), a pfiesto projektant pfii vstupu do poãítaãové grafiky takto
definované hranice pov˘‰í o nûkolik fiádÛ pfiesnosti v˘‰e a tvofií konstrukãní v˘kresy na základû mylného
pfiedpokladu znalosti rozmûrÛ prostoru stavby v milimetrech.
Pokraãování pfií‰tû.
Ing. Ludûk ·afáfi, Ing. Milan Klime‰
Czaciego 3/5, p. 416, obsahujícím jméno, adresu a zamûstnavatele. Pfiihlá‰ku zaslat
do 31. 5. Delegaci âSGK tvofií zástupci resortu
âÚZK, ãlenové âSGK z Prahy, poboãek z Brna
a Opavy.
Geodézia a kartografia v doprave
– VII. mezinárodní konference
Pfiedchozí VI. konferenci na dané téma pamatují
úãastníci z Plznû v roce 1993. VII. konferenci
pofiádá Slovensk˘ zväz geodetov za odborné
spoluúãasti âSGK, SGP, Slovenského zväzu stavebn˘ch inÏinierov a Kartografickej spoloãnosti
SR od 1. do 2. ãervence v Banskej ·tiavnici
v prostorech Fakulty Enviromentalistiky Technické univerzity Zvolen v ·oltésovej ulici ã. 5.
Program konference zahrnuje 5 blokÛ t˘kajících
se geodézie v silniãní, Ïelezniãní, vodní a letecké dopravû a v telekomunikacích. Pfiipraveno je
nûkolik desítek referátÛ orientovan˘ch na v‰echny aktuální problémy IG, IS, pozemkov˘ch
správ a evidence, technologií mûfiení a dal‰í.
Konference zaãíná po prezenci a obûdû od ãtvrtka 13 hod. do obûda po poledni v pátek.
Závaznou pfiihlá‰ku s pomûrnû nízk˘mi poplatky
vloÏného, stravování a ubytování najdete v tomto
ãísle ãasopisu ZEMùMù¤Iâ. Koneãn˘m termínem
pro zaplacení vloÏného a rezervace ubytování je
30. kvûten.
Ing. Petr Polák, pfiedseda âSGK
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