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1 ÚVOD

1.1 Účel předpisu

1.1.1 Tato příloha kap. 1 TKP obsahuje údaje pro stano
vení vytyčovacích odchylek při vytyčovacích pracích na 
stavebních objektech pozemních komunikací a údaje 
pro stanovení jejich geometrické přesnosti během jejich 
zhotovení. Zvláštní zřetel je brán na objekty obsahující 
kryty vozovek a na mostní objekty. Za mostní objekty se 
ve smyslu této přílohy považují všechny stavební objek
ty pro jejichž projektování a prostorové uspořádání platí 
ČSN 73 6201, která ve své úvodní části uvádí charakte
ristiky těchto objektů.

1.1.2 Tato příloha stanovuje technické kvalitativní pod
mínky jak pro stanovení vytyčovacích a geometrických 
odchylek v dokumentaci stavby, tak pro ověřovací 
a kontrolní měření přesnosti vytyčení a zhotovení před
mětných objektů. Zároveň určuje pro předmětné práce 
minimální technickou úroveň a požadavky na zajištění 
jakosti těchto prací.

1.1.3 Tato příloha vychází z ustanovení Všeobecných 
dodacích podmínek staveb pozemních komunikací 
MDS (VDP). Zároveň upřesňuje, ale nenahrazuje usta
novení zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 
31/1995 Sb. Dále navazuje přímo na články 1.6 a 1.8 
kap. 1 Technických kvalitativních podmínek staveb po
zemních komunikací MDS (TKP).

1.1.4 Požaduje se, aby kvalifikace pracovníků, kteří vy
tyčení a měření provádějí, jejich trvalé školení a doplňo
vání znalostí o nejnovějších předpisech a platných 
normách umožnilo kvalitní a přesné provedení vytyčo
vacích a měřických prací. Zeměměřické činnosti jsou 
oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby 
(viz. §3 zákona č. 200/94 Sb.).

1.1.5 Pro kvalifikované vykonávání jejich činnosti musí 
být zajištěna potřebná měřící a výpočetní technika pro 
vyhodnocování a dokladování měření a pro včasný zá
krok při zjištění chyb nebo větších odchylek v průběhu 
stavby. Veškerá technika musí být v dobrém stavu. Při 
veškerých měřeních nutno určit identifikaci měřících 
bodů, zvážit jejich inherentní odchylky a zajistit vzá
jemnou návaznost měření v jednotlivých etapách vý
stavby a mezi souvisejícími objekty nebo konstrukcemi.

1.1.6 Při návrhu předmětných objektů nesmí být pro to
lerované geometrické parametry předepsány větší mez
ní odchylky ( nižší kvalita přesnosti), než je uvedeno 
v této příloze, případně v Zvláštních technických kvali
tativních podmínkách (ZTKP) stavby.

1.1.7 U zvláštních technologií se mohou s přihlédnutím 
na jejich charakter, případně na jejich technické podmín
ky nebo technologický předpis, vypracovat ZTKP stavby 
obsahující i úpravy případně doplnění této přílohy.

1.2 Pojmy a použité výrazy a zkratky

1.2.1 Základní názvosloví je uvedeno v kap.l TKP. 
Názvosloví v této příloze je dále převzato z ČSN ISO 
7078, ČSN 73 0401 a z TP 113.

1.2.2 Pojmy

(1) „VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY POZEMNÍ KO
MUNIKACE“ (dále pouze vytyčovací síť) je vztažný 
geodetický systém ve formě polohového bodového pole 
(měřické sítě) a výškového bodového pole. Výškové 
body mohou být stabilizovány společně s polohovými 
body sítě. Vytyčovací síť musí být navázána na vyšší 
vztažný systém a jsou na ni navázána veškerá následná 
měření na stavbě včetně nižších vztažných systémů.

(2) „PRIMÁRNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ“ (dále pouze 
primární síť) je primární vztažný geodetický systém na 
stavbě, který je navázán na oficiální závazný systém (viz 
odstavec 1.3.9), obvykle pokrývá celé staveniště a jsou 
na ni navázána následná měření včetně sekundárních 
sítí.

Poznámka: Primární síť odpovídá výrazu „primární systém“, který je 
dán bodovým polem, uvedeným v ČSN ISO 4463-1 nebo dříve 

používanému pojmu „základní vytyčovací síť“.

(3) „SEKUNDÁRNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ“ (dále po
uze sekundární síť) je sekundární vztažný geodetický 
systém na stavbě, který je navázán na primární síť a slou
ží jako výchozí síť pro vytyčení podrobných bodů kon
krétních objektů stavby a s tím spojených prací.

Poznámka: Sekundární síť odpovídá výrazu „sekundární systém“, kte
rý je dán bodovým polem, uvedeným v ČSN ISO 4463-1 nebo dří

ve používanému pojmu „podrobná vytyčovací síť“.

(4) „MIKROSIŤ“ je sekundární vytyčovací síť určená 
k vytyčení a měření prostorové polohy pro zvlášť geode
ticky náročné objekty nebo jejich části, buduje se na zá
kladě projektu, který obsahuje stavební a měřickou část. 
Je budována hlavně z důvodu zvýšení přesnosti měření.

(5) „PEVNÉ BODY STAVBY“ (dále pouze pevné 
body) jsou veškeré měřické body vytyčovacích sítí, po
lohových a výškových bodových polí, případně další 
geodetické body určené k vytyčování a měření prostoro
vé polohy stavby. Označení „pevný“ se vynechává, je-li 
bod dále označen názvem např. bod primární sítě.

Poznámka : Označení „vytyčovací body stavby“ se nedoporučuje po
užívat, protože body jsou užívány nejen pro vytyčení, ale i pro 
měření zvláště kontrolní.

(6) „PODROBNÉ BODY“ jsou body vyznačující 
umístění jednotlivých prvků stavby, vytyčované a měře
né vesměs ze sekundární sítě nebo z bodových poloho
vých případně i výškových polí, tyto pole doplňují 
sekundární systém ajejich poloha je ověřena z primární
ho systému.

(7) „OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ“ je měření prováděné 
pro ověření správnosti geometrických parametrů do
končené etapy stavební činnosti, u nichž je určena mezní 
odchylka.

(8) „KONTROLNÍ MĚŘENÍ“ je nezávislé měření 
pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících mě
ření.

(9) „TOLEROVANÝ GEOMETRICKÝ PARA
METR“ je veličina definovaná v daném směru, přímce 
nebo úhlu, pro který je dána horní a dolní mezní odchyl
ka.
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(10) „INHERENTNÍ ODCHYLKY“ jsou odchylky, 
které vyplývají z vnitřních vlastností konstrukce nebo 
prostředí, ve kterém je konstrukce umístěna. Jsou jimi 
např. posuny v závislosti na teplotě nebo stáří konstruk
ce, na deformaci podloží nebo od zatížení. Vesměs jsou 
závislé na čase.

1.2.3 Výrazy

(1) Výrazem „vytyčení bodu“ není myšlena jeho sta
bilizace, ta musí být výslovně požadována v dokumen
taci.

(2) Výrazem „měření geometrického parametru“ není 
myšleno vyznačení příslušných měřících značek, to 
musí být výslovně požadováno v dokumentaci.

(3) Výrazy „výkres vytyčení“ a „vytyčovací výkres“ 
jsou shodné.

(4) Výrazem „kontrola měření“ je myšleno jak ověřo
vací měření prováděné zejména zhotovitelem, tak kon
trolní měření prováděné převážně objednatelem.

1.2.4 Zkratky

(1) HB hlavní bod

(2) HVB hlavní výškový bod

(3) CHB charakteristický bod

(4) PB podrobné body

(5) CB cementobetonový kryt

(6) AV hutněné asfaltové vrstvy

(7) LA litý asfalt

(8) DL kryty z dlažeb

(9) PK pozemní komunikace

(10) KZP kontrolní a zkušební plán

Dále jsou užívány zkratky uvedené v TKP-D v kap. 1 
v čl. 1.2.2.

1.3 Podklady, požadavky a zásady

1.3.1 Základní podklady jsou vydané podklady pro ze
měměřickou činnost stavby dané v kap.l TKP čl. 
1.6.4.1.

Dalšími závaznými podklady jsou příslušné vytyčovací 
a stavební výkresy jednotlivých předmětných objektů 
a jejich částí, případně další geodetická dokumentace 
pro zhotovení stavby.

Výše uvedená dokumentace, která se užívá pro vytyčení 
a měření, musí obsahovat veškeré údaje včetně kontrol
ních údajů, nutných pro vytyčení předmětné části pří
padně pro její rozměření a zajištění slučitelnosti 
s ostatními částmi. Dále musí obsahovat veškeré údaje 
pro kontrolu stanovených parametrů.

1.3.2 Vytyčení i kontrola vytyčení objektů PK se prová
dí podle vytyčovacích výkresů vypracovaných podle:

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví
Vytyčovací výkresy staveb 
(1987)

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb
Výkresy pozemních komunikací 
(1997)

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb
Výkresy mostů (1987)

Vytyčovací výkresy musí mít vzájemnou návaznost na 
stavební výkresy a na koordinační situaci případně vyty
čovací výkres stavby. Užívají se zásadně značky a sym
boly uvedené v TP 113.

1.3.3. Zhotovení i kontrola geometrické přesnosti kon
strukcí objektů na pozemních komunikacích se provádí 
s geometrickými přesnostmi stanovenými v zadávací 
dokumentaci stavby, s vyznačením tolerovaných geo
metrických parametrů přímo na výkresech jednotlivých 
konstrukčních částí vypracovaných podle :

ČSN 01 3405 

ČSN 01 3481 

ČSN 01 3483 

ČSN 01 3484

ČSN 01 3487 

ČSN 01 3489

Výkresy ve stavebnictví 
Označování charakteristik přes
nosti (1990)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy betonových konstrukcí 
(1988)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy kovových konstrukcí 
(1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Značky spojovacích součástí 
a děr na výkresech kovových 
konstrukcí (1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy dřevěných stavebních 
konstrukcí (1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy konstrukcí z kamene 
(1988)

U atypických konstrukcí nebo u druhu konstrukcí, pro 
které není výkresová norma stanovena, se postupuje 
analogicky podle některé výše jmenované normy.

U smíšených konstrukcí, tj. konstrukcí z částí s rozdíl
nými požadavky na geometrickou přesnost se postupuje 
individuálním způsobem při zohlednění výše uvede
ných norem. Zásadně však platí, že rozdílné požadavky 
musí být v konstrukci zohledněny a v dokumentaci stav
by uvedeny.

1.3.4 Požadavky pro přesnost vytyčení a geometrickou 
přesnost jsou dány v zadávací dokumentaci stavby. Zá
kladní požadavky jsou uvedeny ve VDP, TKP, TKP-D 
a případně v ZDP a ZTKP stavby, zejména v oddílech 6 
„Přípustné odchylky“ jednotlivých kapitol TKP plat
ných pro předmětné konstrukce.

Další upřesňující požadavky mohou být uvedeny v do
kumentaci vypracovené zhotovitelem stavby (RDS, 
technické předpisy, případně další dokumentace), která 
zohledňuje již konkrétní výrobky a stavební procesy.

1.3.5 Požadavky na geodetické práce pro vytyčování 
a měření na stavbách PK jsou obecně uvedeny v nor
mách řady ČSN 73 04** Geodetické práce a řady ČSN 
73 02** Geometrická přesnost staveb.
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1.3.6 Při ověřovacích a kontrolních měřeních se vesměs 
užívají geodetické metody, které byly užity pro vlastní 
vytyčení nebo měření. Příslušné přesnosti měření je nut
no zohlednit v posouzení dosažené přesnosti sledované
ho parametru . Rovněž je nutno zohlednit přesnost 
identifikace bodů.

Při ověřovacích i kontrolních měřeních musí být vylou
čeny nebo zohledněny inherentní odchylky, tj. odchyl
ky, které vznikají z posunu měřících i měřených bodů 
v čase během provádění stavby. Tyto odchylky často zá
visí na klimatických vlivech, prostředí stavby, použi
tých materiálech a na technologických postupech 
výstavby.

Součástí každého vytyčení nebo měření je i ověření 
těchto prací pracovníkem, který tyto práce provádí.

1.3.7 Odchylky dokončeného objektu se skládají z od
chylek vytyčení a provedení, případně u dílců z odchy
lek výroby, vytyčení a osazení. Pokud nominální 
hodnoty geometrického parametru (hodnoty z doku
mentace stavby) jsou počítány přímo ze souřadného sys
tému, v posouzení dosažené přesnosti je nutno posoudit 
přesnost osazení bodů vytyčovací sítě, případně jiných 
užitých pevných bodů. Dáleje nutno vyloučit nebo zoh
lednit vlivy použití daného souřadného systému v kon
krétních podmínkách stavby. Při užití systému S-JTSK 
např. redukce délek na jiný výškový horizont, zakřivení 
Země, refrakce apod.

1.3.8 Základním cílem zjišťování přesnosti vytyčení 
a geometrické přesnosti na stavbách PK je dodržení 
funkčních parametrů komunikací. Kontrolní, zvláště 
ověřovací měření, se má provádět dostatečně včas, aby 
v případech, kdy se zjistí překročení předepsaných mez
ních odchylek, bylo možno provést nápravná opatření.

1.3.9 Pokud zadávací dokumentace stavby nebo ZTKP 
stavby nestanoví jinak, vychází se z následujících zá
vazných geodetických referenčních systémů uvedených 
v nařízení vlády č.176/1995 Sb.:

- souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (Křovákův systém),
závazná zkratka „S-JTSK“,

- výškový systém baltský po vyrovnání, 
závazná zkratka „Bpv“.

2 STANOVENÍ ODCHYLEK

2.1 Vytyčovací odchylky

Vytyčovací odchylky jsou stanoveny na základě násle
dujících základních norem :

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních

objektů
Základní ustanovení (1986)

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování stavebních

objektů
Přesnost vytyčování liniových 
a plošných stavebních objektů 
(1986)

Další normy:

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a karto
grafii (1989)

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních ob

jektů (1997)
ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřící metody ve výstavbě 

- vytyčování a měření 
Část 1 Navrhování, organizace, postu

py měření a přejímací podmínky 
(1998)

Část 2 Měřické značky (1999)
Část 3 Kontrolní seznam geodetických 

a měřických služeb (1998)
ČSN 73 0415 Geodetické body (1979)
ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních

objektů
Vytyčovací odchylky stavebních 
objektů s prostorovou skladbou 
(1986)

Změna 1 (1992)

2.2 Geometrická přesnost

Stanovení geometrické přesnosti je možno určit na zá
kladě dále uvedených norem s tím, že pro stavební ob
jekty PK stanovují normy pouze metodiku a doporučené 
hodnoty a to pouze pro některé konstrukce. V této přílo
ze jsou stanoveny hodnoty geometrické přesnosti pro 
povrchy vozovek a pro mostní objekty. Pro ostatní ob
jekty se vychází ze zadávací dokumentace stavby ze
jména z jednotlivých kapitol TKP včetně této přílohy 
kap.l. Nejsou-li v této dokumentaci příslušné hodnoty 
stanoveny je možno užít doporučených hodnot dále uve
dených norem:

ČSN 73 0202 

ČSN 73 0205

ČSN 73 0210-1

Část
ČSN 73 0210-2

Část

ČSN ISO 7077 (73

ČSN ISO 7737 (73

ČSN 73 0212-1

Část
ČSN ISO 8322 (73

Geometrická přesnost ve výstavbě 
Základní ustanovení (1995) 
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Navrhování geometrické přesnosti 
(1995)
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Podmínky provádění

1 Přesnost osazení (1992) 
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Podmínky provádění

2 Přesnost monolit, bet. konstruk
cí (1993)

0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě
Měřické metody ve výstavbě 
Všeobecné zásady a postupy pro 
ověřování správnosti rozměrů 
(1995)

0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě
Tolerance ve výstavbě 
Záznam dat o přesnosti rozměrů 
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Kontrola přesnosti 

1 Základní ustanovení 
0212) Geometrická přesnost ve 

výstavbě
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Určování přesnosti měřících pří
strojů

Část 1,2,3,4,5,6,7,8 a 10(1994)
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola přesnosti
Část 3 Pozemní stavební objekty 

(1997)
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstav

bě
Kontrola přesnosti

Část 4 Liniové stavební objekty (1994) 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola přesnosti
Část 5 Kontrola přesnosti stavebních 

dílů (1994)
ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola přesnosti
Část 6 Statistická analýza a přejímka 

(1993)
ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Kontrola přesnosti
Část 7 Statistická regulace (1994)

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby - Postupy 

měření a vytyčování 
Slovník a vysvětlivky (1996)

U ocelových konstrukcí se postupuje podle odstavce
19.6 kap. 19 TKP vesměs podle:

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelo

vých konstrukcí (1981)
Změna a (1982)
Změna b (1988)

U dále uvedených zvláštních ocelových konstrukcí se 
postupuje podle následujících kapitol TKP, zejména 
podle oddílu 6 „Přípustné odchylky“ příslušné kapitoly:

Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě 
Svodidla a zábradlí 
Pylóny a mostní závěsy 
Mostní ložiska 
Mostní závěry

kap. 3 TKP 
kap. 11 TKP 
kap. 20 TKP 
kap. 22 TKP 
kap. 23 TKP

Obecně platí, že pro veškeré konstrukce používané na 
PK, pro které platí některé kapitoly TKP, jsou uvedeny 
vždy v oddílu 6 příslušné kapitoly přípustné odchylky. 
Tyto odchylky se vztahují k geometrické přesnosti těch
to konstrukcí z hlediska požadovaných funkčních para
metrů. Vesměs jsou uváděny jako jejich mezní hodnoty. 
ZTKP mohou tyto hodnoty upřesnit nebo doplnit.

2.3 Přesnost povrchu vozovek

Přesnost povrchu vozovek je možno stanovit na základě 
norem řady 73 61 ** Stavba vozovek a příslušných kapi
tol TKP.

Pro kryty z litého asfaltu platí:

ČSN 73 6122 (1994) a kap. 8 TKP

Pro kryty z dlažeb platí:

ČSN 73 6131-1 (1994) a kap. 9 TKP

Pokud to geometrická přesnost funkčních parametrů vy
žaduje, jsou stanoveny odchylky pro tyto druhy poze
mních komunikací:

Dělení podle významu:

1. skupina Pozemní komunikace s návrhovou
rychlostí 70 km/hod a větší.

2. skupina Pozemní komunikace s návrhovou
rychlostí menší než 70 km/hod.

Dělení podle dopravního zatížení:

I. až VI. třída dle ČSN 73 6114

2.4 Měření posunů

Měření posunů je nutno chápat ze dvou hledisek. Jednak 
se jedná o zjištění inherentních odchylek v rámci geode
tické činnosti na stavbě a jednak se jedná o samostatné 
měření posunů stavebních objektů nebo jejich částí. Mě
ření posunů zahrnuje i měření přetvoření konstrukcí.

Měření posunů se řídí normou:

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních ob
jektů (1997)

V prvním případě se využívá norma pro běžné práce pod
le rozsahu uvedeného v dokumentaci stavby, obvykle 
jsou použity geodetické metody běžně užívané na stavbě.

V druhém případě, kdy se provádějí samostatná měření 
posunů, je nutno splnit normu v plném rozsahu a přísluš
né práce musí být obsahem samostatné položky nebo 
položek Soupisu prací. Provádí se na základě projektu, 
který obsahuje stavební a měřickou část.

2.5 Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření skutečného provedení stavby se provádí 
v kvalitě, které stanovují VDP, TKP-D, TKP a případně 
ZTKP.

3 VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

3.1 Obecně

3.1.1 Vytyčování jsou geodetické úkony na stavbě, kte
rými se v terénu nebo na dosavadních objektech, vyzna
čují vytyčovacími značkami geometrické prvky 
umožňující výstavbu nebo přestavbu objektů na urče
ném místě v předepsaném rozměru (viz. ČSN 73 0401 
či. 765).

Pro cementobetonové kryty platí:

ČSN 73 6123 (1994) a kap. 6 TKP 

Pro hutněné asfaltové vrstvy krytu platí: 

ČSN 73 6121 (1994) a kap. 7 TKP

3.1.2 Za ověření nebo kontrolu vytyčení je možno pova
žovat nové vytyčení geometrického prvku, kdy se zjiš
ťují odchylky od vytyčovací značky. V případě, že 
značka není zachována, je nutno ji přiměřenou geodetic
kou metodou na geometrickém prvku obnovit rozměře
ním, výpočtem, přenesením apod.

5



3.1.3 Přesnost vytyčení prostorové polohy stavebních 
objektů PK se stanovuje ze skutečné polohy hlavních 
bodů trasy, případně charakteristických bodů nebo po
drobných bodů a hlavních výškových bodů a vyjadřuje 
se mezními odchylkami vzhledem k bodům nadřazené
ho systému. Základním podkladem pro stanovení vyty
čovacích odchylek pozemních komunikací včetně 
mostních objektů je ČSN 73 0422 část V a VI.

3.1.4 Základní ustanovení pro oblast přesnosti vytyčo
vání stavebních objektů na stavbách PK jsou dána 
v ČSN 73 0420.

3.2 Primární vytyčovací síť

3.2.1 Primární síť je základní geodetický podklad, který 
předává objednatel zhotoviteli stavby. Zhotovitel přebí
rá primární síť do správy a údržby po dobu stavby. Zho
tovitel předává primární síť po dokončení stavby zpět 
objednateli, zpravidlajeho geodetickému oddělení nebo 
útvaru. Síť nemusí být předána v celém rozsahu, předá
vají se např. pouze body nutné pro návaznost dalších sta
veb nebo objektů a nebo body určené pro sledování 
posunů některých objektů i po ukončení stavby. Přísluš
ný rozsah je určen v ZTKP, nebo to určí objednatel při 
předání sítě. Pokud není stanoveno jinak předává se zpět 
síť v celém rozsahu.

3.2.2 Primární sítí pro stavbu PK je myšlena polohopis
ná i výškopisná měřická síť. Vytyčovací body musí být 
pevné podle či. 27 a 45 ČSN 73 0415. Síť může zhotovi
tel podle své potřeby doplnit. Nové body musí být ve 
stupni třídy přesnosti jako body základní sítě. Zhotovitel 
kontroluje primární síť po předání objednatelem, dále 
nejméně jednou ročně (nejlépe na jaře) a před předáním 
zpět objednateli.

3.2.3 Přesnost polohového pole vytyčovací sítě musí 
vyhovovat 2. třídě přesnosti podrobného polohového 
bodového pole podle ČSN 73 0415.

3.2.4 Přesnost výškového bodového pole vytyčovací 
sítě musí vyhovovat přesnosti podrobného výškového 
bodového pole stabilizované technickou nivelací podle 
ČSN 73 0415.

3.2.5 Pevné body primární sítě mohou mít různý cha
rakter a mohou být různých kombinací:

- body závazných referenčních systémů, případně 
body jejich podrobných polí již stabilizovaných,

- body stavby stabilizované pro účely této stavby,
- body volené, tj. vybrané z okolních pevných bodů 

i dodatečně stabilizovaných (využívá se při opravách 
a rekonstrukcích).

Pro body primární sítě musí být vypracován místopis, 
který umožňuje jejich vyhledání nebo obnovení. Obno
vení se vesměs dále kontroluje novým vytyčením 
z okolních bodů sítě.

3.2.6 Primární síť musí být prostřednictvím připojova
cích bodů napojena na závazný referenční systém. Po
kud to zadávací dokumentace stavby připouští 
u jednoduchých a malých staveb a u oprav a rekonstruk
cí je možno vytvořit lokální vytyčovací síť pouze místní
ho systému. Tyto sítě může vybudovat zhotovitel až

v rámci stavby. Příslušné práce musí být v tomto případě 
obsahem samostatné položky nebo položek Soupisu 
prací a provádí se na základě projektu, který obsahuje 
stavební a měřickou část.

3.2.7 V případě, že pro příslušný objekt požaduje zadá
vací dokumentace stavby vybudovat mikrosíť, zajistí 
projekt a vybudování mikrosítě, její základní měření, 
udržování a případné předání objednateli zhotovitel pří
slušného objektu. Technické podmínky mikrosítě stano
ví zadávací dokumentace stavby. Práce na mikrosíti 
musí být obsahem samostatné položky nebo položek 
Soupisu prací. Mikrosíť se buduje na základě projektu, 
který obsahuje stavební a měřickou část. Je-li mikrosíť 
vybudována již předem, postupuje se podle smlouvy 
o dílo.

3.3 Hlavní body a hlavní výškové body

3.3.1 Hlavní body (HB) trasy a hlavní výškové body 
(HVB) jsou dány v dokumentaci stavby PK a jsou zá
kladními pevnými body pro vytyčování potřebných 
bodů jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby 
(viz kap. V, ČSN 73 0422). U objektů komunikací slouží 
přímo k vytyčení podrobných bodů. Pole HB a HVB 
tvoří sekundární systém stavby a je vytyčeno z primární
ho systému. V případě nutnosti je možno je doplnit dal
šími pevnými body.

3.3.2 Za hlavní body trasy a hlavní výškové body je 
možné považovat i vhodně volené body vybudované 
primární sítě a provádět podrobné vytyčení přímo z ní. 
Přesnost vytyčení prostorové polohy těchto bodů je však 
nutné posuzovat podle kritérií přesnosti vytyčení hlav
ních bodů trasy a hlavních výškových bodů (viz čl. 15 
ČSN 73 0420).

3.3.3 Kritéria přesnosti vytyčení hlavních bodů trasy 
a hlavních výškových bodů jsou dána tab. 1 (tab. 7 ČSN 
73 0422) a to sloupcem pro příslušnou návrhovou rych
lost uvažovanou pro předmětnou PK.

3.3.4 Pro hlavní výškové body dále využívané pro urče
ní výšek mostních objektů (hlavní výškové body mostů, 
viz 3.4.2) je kritérium přesnosti dané mezní výškovou 
chybou v hodnotě 6 mm (viz čl. 23 ČSN 73 0422).

Tabulka 1 (ČSN 73 0422 - tab. 7)

Kritérium přesnosti
Vytyčení HB a HVB

Návrhová rychlost km/hod.

<70 >70 a v za
stav. území

Mezní odchylka v souřadnici x 
a v souřadnici y v mm ±160 ± 120

Mezní hodnota rozdílu odchylek 
v souřadnicích x a y v mni + 80 + 60

Mezní odchylka v délce spojnice 
hlavních bodů trasy ± 1/3500 ± 1/5000

Mezní odchylka ve směru spojnice 
hlavních bodů trasy v g + 0,017 ±0,013

Mezní výšková odchylka hlavního 
výškového bodu v mm ± 15 ± 10

Mezní rozdíl převýšení sousedních 
hlavních výškových bodů v mm + 10 ±6

Použije se intervalu konfidence 2a
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3.4 Charakteristické body mostních ob
jektů

3.4.1 Charakteristické body osy nebo os mostu jsou 
dány v dokumentaci mostního objektu ajsou základními 
body pro vytyčení polohy podrobných bodů jednotli
vých konstrukčních částí předmětného mostního objek
tu (viz kap. VI, ČSN 73 0422). Jsou součástí 
sekundárního systému stavby spolu s HB a HVB.

3.4.2 Pro vytyčení výšek podrobných bodů se využívají 
hlavní výškové body mostu (viz 3.3.4). V případě, že je
jich vzdálenost je více než 100 m od charakteristických 
bodů osy mostu v začátku a konci mostu, je nutné sys
tém hlavních výškových bodů doplnit (viz čl. 22 ČSN 73 
0422). Doporučuje se však tuto vzdálenost zmenšit nej
výše na 50 m.

3.4.3 Poloha charakteristických bodů je dána v doku
mentaci stavby. Pokud není poloha charakteristických 
bodů osy mostu určena, jsou jimi průsečíky osy převá
děné komunikace a úložných přímek na jednotlivých 
podpěrách. Za úložnou přímku se považuje příčná osa 
podpěry, procházející středy ložisek, případně příčná 
osa pilíře, nebo líc opěry při uložení bez ložisek.

3.4.4 Kritéria přesnosti vytyčení charakteristických 
bodů osy mostu jsou dána tab.3 (ČSN 73 0422 - tab.8) 
pro příslušnou návrhovou rychlost vztažené k HB 
a PIVB trasy. Jelikož v tabulce normy jsou použita 
kritéria pro podrobné body trasy, je nutné převést 
uvedené stavební etapy komunikace na stavební etapy 
mostu podle tab. 2.

Tabulka 2

Bod podrobného vytyčení PK 

dle ČSN 73 0422

Charakteristický bod mostu 

dle této přílohy

Založení tělesa PK 1) Zemní práce

Zemní těleso
2) Základové konstrukce vyjma 

pilot a podzemních stěn

Vrstvy podkladu vozovky
3) Pilíře a opěry, včetně pilot 

a podzemních stěn

Kryt vozovky
4) Nosná konstrukce, vybavení 
mostu, bloky pod ložiska a svr

šek mostu

Tabulka 3 (ČSN 73 0422-tab. 8 ,upravená dle čl. 3.4.4)

Návrhová
rychlost
km/hod.

Charakteristic- 
ký bod mostu

Mezní odchylka v mm

Podélná Příčná Výšková

>70
1) viz. tab.2 +200 ±200 ±50

a v zasta- 2) viz. tab. 2 ±100 ±80 ±20

věném 3) viz. tab. 2 ± SO ±60 ±10
území

4) viz. tab. 2 ±40 ±30 ±4

<70 1) viz. tab. 2 ±200 ±200 ±50

2) viz. tab. 2 ±140 ±100 ±30

3) viz. tab. 2 ±120 ±80 ±15

4) viz. tab. 2 ±80 ±50 ±8

Použije se intervalu konfidence 2a

3.4.5 Pro vytyčení charakteristických bodů osy mostu 
platí dále kritérium dodržení mezní podélné odchylky 
v podélném směru od osy přemosťované komunikace, 
které je dáno tab.4 (ČSN 73 0422 - tab.9).

Tabulka 4 (ČSN 73 0422 - tab. 9)

Přemosťovaná komunikace Mezní podélná odchylka (mm)

Dráha, pozemní komunikace ±40

Ostatní ±80

Použije se intervalu konfidence 2cr

3.4.6 Pro možnost dodržení stavebních odchylek při 
zhotovení mostu je nutné, aby odchylky ve 
vodorovných vzdálenostech mezi charakteristickými 
body mostu nepřesáhly mezní délkové odchylky dle 
tab.5 (ČSN 73 0422 - tab. 10) a aby odchylka ve výšce 
mezi výškami charakteristických bodů osy mostu 
nepřesáhla mezní výškovou odchylku danou rovněž tab. 
5. Předmětná tabulka 5 upřesňuje ČSN 73 0422 

podrobnějším dělením vodorovné vzdálenosti L 
charakteristických bodů osy mostu a sjednocením 
ocelových konstrukcí. Dále je doplněna poznámka, že 
přísnější požadavek pro prefabrikované mosty platí 
pouze pro prefabrikované nosné konstrukce, včetně 
jejich uložení (např. podélné betonové nebo ocelové 
nosníky spřažené s betonovou deskou, mostní segmenty 
a.j.). Mezní výšková odchylka byla sjednocena pro 
všechny druhy mostů na hodnotu ± 10 mm.

Tabulka 5 (ČSN 73 0422 - tab. 10, upravená dle čl. 
3.4.6)

Druh nosné 
konstrukce

mostu

Mezní odchylka v mm pro vodorovnou 
vzdálenost L charakteristických bodů osy 

mostu v mm’"""

Mezní 
výško
vá od- 
chylka 

mm
L50
m

L75
m

LI 00
m

L150
m

L500
m

Ocelová ±30 ±35 ±40 ±50 ±100 ±10

Betonová 
monolitická 

na skruži 
nebo letmo 
betonova

ná"

±30 ±40 ±50 ±60 ±150 ±10

Betonová 
prefabriko
vaná včetně 
letmo mon

tovaná21

±20 ±30 ±40 ±60 ±200 ±10

Použije se intervalu konfidence 2a

1) Platí i pro spodní stavbu mostů prefabrikovaných a letmo mon
tovaných.

2) Platí pouze pro nosnou konstrukci, včetně jejího uložení.

3) Pro mezilehlé hodnoty se interpoluje.

4) Spřažené ocelobetonové konstr. se zařazují jako konstr. Beto
nové prefabrikované.

5) Pro zvláštní mostní konstrukce se stanovují hodnoty v ZTKP
individuálně.

3.4.7 Nejsou-li charakteristické body osy mostu 
vytyčovány, případně nejsou-li dále stabilizovány, určí 
se jejich poloha a výška při kontrolním měření 
výpočtem nebo rozměřením z poloh a výšek příslušných 
podrobných bodů. Tímto se zjišťuje, zda daná 
konstrukční část splňuje požadavek přesnosti na polohu 
a výšku vůči ose a niveletě PK.

3.4.8 Jestliže při vytyčení polohy charakteristických 
bodů osy mostu ze dvou nebo i více hlavních bodů trasy
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nelze dosáhnout předepsané přesnosti jejich vzájemné 
polohy, je nutné provést vyrovnání, které musí zpraco
vatel tohoto vyrovnání zaznamenat a příslušné paramet
ry předat pro potřeby kontrolních měření a návaznost 
souvisejících objektů. Totéž platí pro určení výšek cha
rakteristických bodů osy mostu.

3.5 Podrobné body komunikace

3.5.1 Vytyčením podrobných bodů komunikace je defi
nován tvar příslušné části komunikace. Podrobné body 
se vytyčují z příslušných HB a HVB.

3.5.2 Přesnost podrobného vytyčení komunikace se po
suzuje podle kritéria pro přesnost vytyčení podrobných 
bodů zemního tělesa (založení a pláně), vrstev podkladu 
vozovky a krytu vozovky a to včetně jejich výšek.

3.5.3 Kritérium přesnosti vytyčení podrobných bodů 
jsou mezní podélné a příčné odchylky, vztažené k hlav
ním bodům trasy a mezní výškové odchylky, vztažené 
k hlavním výškovým bodům, uvedené v tab.6 (ČSN 73 
0422 - tab.8) a to řádkou pro příslušnou návrhovou 
rychlost.

3.5.4 Body podrobného vytyčení se běžně trvale neza- 
jišťují. Je-li nutno jejich polohu znát pro kontrolní měře
ní geometrických parametrů, je nutno jejich polohu 
obnovit nebo určit znovu.

Tabulka 6 (ČSN 73 0422 -tab.8)

Návrhová
rychlost
km/hod.

Body podrobného 
vytyčení

Mezní odchylka v mm

Podélná Příčná Výšková

>70
a v zasta

věném 
území

založení tělesa PK ±200 + 200 ±50

zemní těleso (pláň) + 100 ± 80 ±20

vrstvy podkladu 
vozovky + 80 ±60 ± 10

kryt vozovky viz 
dále čl.4.4 + 40 ±30 ±4

<70

založení tělesa PK + 200 ±200 ±50

zemní těleso (pláň) + 140 ± 100 ±30

vrstvy podkladu 
vozovky + 120 ±80 ± 15

kryt vozovky viz 
dále čl.4.4 + 80 ±50 ± 8

Použije se intervalu konfidence 2a

3.5.5 Nejsou-li podrobné body vytyčeny, případně 
nejsou-li dále stabilizovány, určí se jejich poloha 
a výška při kontrolním měření výpočtem nebo 
rozměřením z poloh a výšek okolních měřených bodů. 
Není nutno kontrolovat přímo podrobné body, které 
byly užity při výstavbě komunikace.

3.6 Podrobné body mostu

3.6.1 Vytyčením podrobných bodů mostu je definován 
tvar příslušné konstrukční části mostu. Podrobné body 
se vytyčují z příslušných charakteristických bodů 
a hlavních výškových bodů mostu nebo přímo z hlav
ních bodů trasy, případně z dalších bodů primární nebo 
sekundární sítě.

3.6.2 Nestanoví-li zadávací dokumentace stavby jinak, 
jsou kritéria přesnosti vytyčení podrobných bodů mostu 
dána tab.7 (CSN 73 0422 - tab. 11). Spodní stavbou se 
rozumí základy, opery a pilíře. Interval konfidence byl 
upraven na hodnotu 2.

Tabulka 7 (ČSN 73 0422 - tab. 11, upraveno dle čl. 
3.6.2)

Stavební etapa
Mezní odchylka v mm

Podélná Příčná Výšková

Zemní práce ±100 + 100 + 50

Spodní stavba ± 20 ± 20 ± 20"

Nosná konstrukce včetně 
vybavení a svršku mostu ±20 ± 15 ± 15"

Použije se intervalu konfidence 2 a

1) Neplatí pro ty konstrukční díly (bloky pod ložiska a ložiska 
a.j.), pro které je kritérium dáno jiným předpisem objednatele 
nižší hodnotou odchylky. Pokud není jinde stanoveno, přede
pisuje se pro ložiska hodnota ± 5 mm.

3.6.3 Pro kontrolu přesnosti vytyčení polohy a výšek 
podrobných bodů se provádí výběrová kontrola. Je kon
trolováno vytyčení těch podrobných bodů, které mohou 
negativně ovlivnit spolehlivost a funkci mostu, jeho 
bezpečný a hospodárný provoz, trvanlivost a vhodnost, 
např. slučitelnost (sestavitelnost) jednotlivých částí 
nebo s ostatními objekty, estetiku apod.

3.6.4 Body podrobného vytyčení se trvale nezajišťují. 
Je-li nutno jejich polohu znát pro kontrolní měření geo
metrických parametrů, je nutno jejich polohu obnovit 
nebo určit znovu.

3.7 Ostatní objekty

3.7.1 Stanovení vytyčovacích odchylek objektů želez
ničních a tramvajových případně lanových drah se řídí 
zvláštními předpisy vydaných následnými správci těch
to objektů. Informativně lze užít údaje z ČSN 73 0422 
část II, III a IV.

3.7.2 Pro tunely PK lze informativně užít ČSN 73 0422 
část VII, zásadně je nutno mezní vytyčovací odchylky 
pro tunely PK řešit v zadávací dokumentaci stavby, 
zpravidla v ZTKP.

3.7.3 Pro ostatní objekty (štoly, stoky a kolektory, toky 
upravené a umělé, nadzemní a podzemní vedení, pohy
bové plochy letišť, upravená prostranství a úpravy teré
nu) lze užít příslušné části ČSN 73 0422, pokud 
zadávací dokumentace stavby (zpravidla ZTKP) nesta
noví jinak. Mezní vytyčovací odchylky stanovené 
v ČSN 73 0422 jsou stanoveny pro starší geodetické vy
bavení a pro starší technologie. V současné době lze, po
kud to technologie výstavby nebo následní správci 
vyžadují, dosáhnout hodnoty nižší. Uvedené hodnoty 
v ČSN 73 0422 z hlediska přesnosti funkčních paramet
rů jednotlivých objektů jsou dostatečné. Obecně lze po
užít metodiku uvedenou v této příloze pro mostní 
objekty.

3.7.4 Pro další objekty neuvedené v čl. 3.7.3 je vhodné 
stanovit mezní vytyčovací odchylky podle podobného 
objektu co do konstrukce nebo funkce. Ověřuje se polo
ha základních vytyčovacích prvků objektu, jako jsou



hlavní osy a významné body. Pro náročné objekty nutno 
užít metodu charakteristických bodů jako pro mostní 
objekty.

Pro veškeré betonové nebo ocelové konstrukce budova
né na stavbách PK (zdi všech typů, vodohospodářské 
objekty, stožáry, portály apod.) lze postupovat podle 
ustanovení této přílohy platné pro mostní objekty, 
neplatí-li pro předmětnou konstrukci předpis jiný.

3.7.5 Důležité pro vzájemnou koordinaci jednotlivých 
objektů stavby je započítání vytyčovacích odchylek 
objektů do vzájemných vazeb. Často je nutno vyloučit 
nebo zohlednit i přesnost bodů vytyčovacích sítí, zvláště 
jsou-li objekty vytyčovány z různých bodů sítě nebo 
dokonce z různých sítí.

4 GEOMETRICKÁ PŘESNOST

4.1 Obecně

4.1.1 Přesnost geometrických parametrů se stanovuje 
ve všech fázích projektování na základě funkčních po
žadavků na stavební objekty a jejich části staveb PK.

4.1.2 Určuje se na základě výpočtů přesnosti nebo na zá
kladě zkušeností z realizací obdobných stavebních sys
témů a to v souladu s funkčními požadavky 
a konstrukčními technologickými a ekonomickými 
možnostmi. Musí vyhovovat případným dalším poža
davkům zadávací dokumentace stavby.

4.1.3 Přesnost geometrických parametrů se vesměs vy
jadřuje charakteristikami mezní odchylky od nominální 
(projektované) hodnoty parametru podle ČSN 73 0202.

4.1.4 Návrh charakteristik přesnosti se provádí pro geo
metrické parametry výrobků a stavebních procesů, které 
přímo ovlivňují přesnost kritických geometrických pa
rametrů (dále jen kritických parametrů). Charakteristiky 
přesnosti kritických parametrů jsou zpravidla odvozeny 
z hlavních funkčních požadavků na konstrukce, jako 
bezpečnost, spolehlivost, použitelnost, estetické poža
davky apod. ve smyslu ČSN 73 0205.

4.1.5 Kontrola přesnosti se provádí porovnáním skuteč
ných hodnot geometrických parametrů nebo charakte
ristik jejich přesnosti s hodnotami požadovanými ke 
kontrole v dokumentaci stavby ve smyslu ČSN 73 0212.

4.1.6 Geometrické parametry konstrukcí staveb PK, pro 
které je nutno stanovit přesnost, lze odvodit z obecných 
požadavků na parametry určené ke kontrole na linio
vých stavbách uvedených v ČSN 73 0212-4.

4.2 Přesnost pozemních komunikací

4.2.1 Na pozemních komunikacích se kontroluje zejmé
na (viz čl. 9.1 ČSN 73 0212-4):

a) prostorová poloha,

b) poloha ve vodorovné rovině v místech charakteri
zujících průběh osy komunikace,

c) výška v místech určených dokumentací,

d) příčný sklon vozovky a zpevněné krajnice,

e) tloušťka jednotlivých vrstev vozovky,

f) rovnost povrchu vozovky,

g) vzdálenost od jiných objektů v křížení nebo v sou
běhu.

4.2.2 Kontrola prostorové polohy se obecně kryje s kon
trolou vytyčení objektu. Pro komunikace se ztotožňuje 
s kontrolou vytyčení HB a HVB, pro mostní objekty se 
ztotožňuje s kontrolou CHB a přilehlých HVB. Provádí 
se srovnáním a stoprocentně na základě hodnot vytyčo
vacích odchylek, viz kap. 3 této přílohy.

4.2.3 Kontrola polohy se provádí kontrolou geometric
ké přesnosti polohy konstrukce ve vodorovné rovině 
vůči HB nebo PB, u mostů vůči CHB. Může také zahr
nout kontrolu geometrické přesnosti tvaru konstrukce 
a vesměs nahrazuje kontrolu vytyčení polohy podrob
ných bodů, viz 4.4 a 4.5. Kontrola polohy stavebních li
niových objektů staveb PK se provádí vesměs 
stanovením odchylek ve směru podélné osy a ve směru 
k ní kolmém.

4.2.4 Kontrola výšek se provádí kontrolou geometrické 
přesnosti konstrukce ve svislé rovině vůči HVB. Může 
také zahrnout kontrolu geometrické přesnosti tvaru kon
strukce a vesměs nahrazuje kontrolu vytyčení výšek po
drobných bodů, viz 4.4 a 4.5.

4.2.5 Kontrola příčného sklonu je zvláštní kontrola ur
čená pro kryty pozemních komunikací, viz 4.4.

4.2.6 Kontrola tloušťky jednotlivých vrstev vozovek je 
zvláštní kontrolou určenou pro vozovky PK. Provádí se 
podle technických předpisů uvedených v čl. 2.3, dále 
není předmětem této přílohy.

4.2.7 Kontrola rovnosti povrchu vozovky je zvláštní 
kontrolou určenou pro vozovky PK a provádí se měře
ním jeho nerovností, viz 4.6.

4.2.8 Kontrolu vzdálenosti od jiných objektů je možno 
ztotožnit s kontrolou vytyčení významných podrobných 
bodů a to jak ve vodorovné, tak ve svislé rovině. Rozdí
lem v poloze nebo výškách bodů je možno získat poža
dovanou vzdálenost. Kontrola se může provádět 
i přímým měřením požadovaného parametru nebo vý
počtem jeho hodnoty z ostatních měření a porovnáním 
s požadovanou hodnotou parametru. Provádí se podle 
požadavků dokumentace stavby a v případě pochybnos
ti na žádost objednatele.

4.2.9 Při kontrole funkčních parametrů a vzdálenosti od 
jiných objektů je často geometrický parametr dán v mi
nimální (maximální) hodnotě (průjezdný, průchozí, pla
vební prostor, případně volné výšky nebo šířky na i pod 
mosty, ochranná pásma sítí, výška nadnásypu, výška 
vodní hladiny apod.). Dokumentace stavby musí uvažo
vat s přesností dosahovanou u těchto parametrů a musí 
uvádět hodnotu těchto tolerovaných parametrů větší 
(menší) s uvedením jejich mezních záporných (klad
ných) odchylek. Během výstavby musí být prováděna 
kontrola těchto parametrů.

4.3 Přesnost konstrukcí

4.3.1 Pro kontrolu konstrukcí pozemních komunikací 
lze obecně užít postupy uvedené v čl. 4.2.3 a 4 a dále 
ustanovení v ČSN 73 0212-4. Z hlediska geometrické
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přesnosti konstrukcí se kontrolují pouze geometrické 
parametry uvedené v dokumentaci. Kontrola se provádí 
výběrem, pokud v dokumentaci stavby není stanoveno 
jinak.

4.3.2 Pokud v zadávací dokumentaci stavby zejména 
TKP a ZTKP stavby, případně v příslušných technic
kých normách není geometrická přesnost určena, jedná 
se o geometrické parametry, které se z důvodu geomet
rické přesnosti nekontrolují. Mohou se však kontrolovat 
z jiných důvodů např. z důvodu množství, kvality prací, 
nebo pochybností objednatele. Pro práce, pro které jsou 
zpracovány jednotlivé kapitoly TKP, předepisuje pří
pustné odchylky těchto konstrukcí vždy oddíl 6 přísluš
né kapitoly. Není-li jinak uvedeno považují se uvedené 
přípustné odchylky za mezní odchylky.

4.3.3 Pro významné konstrukce pozemních staveb, kry
ty vozovek a mostní objekty jsou uvedeny dále hodnoty 
požadované geometrické přesnosti, viz 4.4 a 4.5.

4.3.4 Z hlediska funkčnosti konstrukcí je možno pro 
přesnost netolerovaných geometrických parametrů užít 
některých obecných norem pro nepředepsané odchylky 
a tolerance, případně stanovit požadované hodnoty v do
kumentaci. Obecné normy jsou vesměs stanoveny pro 
strojírenské výrobky, na stavbě lze je užít pouze pro 
zvláštní konstrukce odpovídajícího charakteru.

4.3.5 Pro jednotlivé třídy přesnosti uvádí tab.8 mezní 
odchylky geometrických parametrů výrobků a procesů 
stavění. V těchto odchylkách není zahrnuta chyba 
měřící metody a chyba v identifikaci měřících bodů.

Tabulka 8

Interval základního 
rozměru v mm

Symetrické odchylky v mm (±) podle tříd 
přesnosti

6 7 8 9 10 11 12

do 20 0,5 0,8 1,2 2 - - -

Přes 20 do 60 0,6 1,0 1,5 2,5 - - -

Přes 60 do 120 0,8 1,2 2,0 3 5 - -

Přes 120 do 250 1,0 1,5 2,5 4 6 10 -

Přes 250 do 500 1,2 2,0 3,0 5 8 12 20

Přes 500 do 1000 1,5 2,5 4,0 6 10 15 25

Přes 1000 do 1600 2,0 3,0 5,0 8 12 20 30

Přes 1600 do 2500 2,5 4,0 6,0 10 15 25 40

Přes 2500 do 4000 3,0 5,0 8,0 12 20 30 50

Přes 4000 do 8000 4,0 6,0 10,0 15 25 40 60

Přes 8000 do 16000 5,0 8,0 12,0 20 30 50 80

Přes 16000 do 25000 6,0 10,0 15,0 25 40 60 100

Přes 25000 do 40000 8,0 12,0 20,0 30 50 80 120

Přes 40000 do 60000 10,0 15,0 25,0 40 60 100 150

Přes 60000 do
100000

12,0 20,0 30,0 50 80 120 200

Přes 100000 do
120000

15,0 25,0 40,0 60 100 150 250

Přes 120000 do
160000

20,0 30,0 50,0 80 120 200 300

4.4 Přesnost povrchu vozovek

4.4.1 Přesnost zpevněných krajnic je stejná jako vozo
vek.

4.4.2 Geometrická přesnost povrchu vozovek se stano
vuje symetrickými mezními odchylkami polohy a tvaru 
(ve vodorovné rovině) a výšky (ve svislé rovině). Od
chylky se určují vůči PB nebo HB a HVB. Pro povrch 
vozovek a konstrukce umístěné na nebo ve vozovce 
jsou závazné třídy přesnosti uvedené v tab. 9.

Tabulka 9

Komunikace skupiny Třída přesnosti

1. skupina třída 9

2. skupina třída 10

4.4.3 Geometrická přesnost povrchu vozovek i její kon
trola se provádí v příčných řezech komunikace umístě
ných podle dokumentace stavby a nebo v obecných 
řezech. U projektovaných příčných řezů (daných v do
kumentaci stavby) je výhoda, že hodnoty parametrů jsou 
dokumentací dány, ale jejich značky je nutno často ob
novit. U obecných příčných řezů se značky určí přímo 
rozměřením, ale hodnoty parametrů je nutno dopočítat.

4.4.4 Z hlediska problematiky určení identifikace měře
ných bodů na hranách vozovky i dodržení souvislosti 
identifikace u jednotlivých příčných řezů odsunují se 
body hran od projektované hrany o hodnotu 250 mm.

4.4.5 Přesnost podrobných bodů je dána odchylkami při 
jejich vytyčení uvedeným v tab. 6. Pro vozovky komu
nikací 1. skupiny je mezní podélná odchylka ± 40 mm 
a příčná ± 30 mm a pro komunikace 2. skupiny je po
délná odchylka ± 80 mm a příčná ±50 mm. Do odchylek 
výšek je nutno započítat i stavební odchylky. Mezní 
výškové odchylky jsou pro vozovky komunikací 1. sku
piny ± 10 mm a pro komunikace 2. skupiny ± 15 mm. 
Pro výšky cementobetonových vozovek vč. poklesu 
hran platí odchylky uvedené v tab.15 ČSN 73 6123.

4.4.6 Kontrola polohy a výšek se provádí u vozovek 1. 
skupiny komunikací po 20 m, u vozovek 2. skupiny po 
40 m. Zadávací dokumentace stavby to může stanovit ji
nak. V těchto příčných řezech se rovněž provádí kontro
la příčného sklonu vozovky. Mezní odchylka je ±0,5%. 
Pro příčné sklony menší než 1,5% platí hodnota ± 0,2%. 
Na mostech se provádí kontrola po 5 m.

4.4.7 Kontrola výšek na délku přechodové oblasti mos
tů (viz ČSN 73 6244) a na mostech se provádí v příčných 
řezech po 5 m.

4.5 Přesnost mostních a ostatních objektů

4.5.1 Geometrická přesnost stavebních objektů na PK 
nebo přímo jednotlivých konstrukcí se řídí ČSN 73 
0212-4, možno využít i ČSN 73 0212-3; dále je v této 
příloze podrobněji rozpracována metodika pro mostní 
objekty. U ostatních objektů, zvláště betonových nebo 
ocelových konstrukcí, je možno postupovat analogicky 
pokud pro předmětnou konstrukci neplatí samostatný 
předpis. Těmito předpisy jsou zejména jednotlivé kapi
toly TKP, které vždy v oddílu 6 „Přípustné odchylky“ 
vesměs uvádějí přípustné (mezní) odchylky požadova
ných parametrů. Tyto hodnoty se sledují při ověřovacích 
a kontrolních měření.
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4.5.2 Na mostech PK se kontrolují zejména (viz. čl.
12.1 ČSN 73 0212-4):

a) poloha charakteristických bodů osy mostu,

b) tolerované geometrické parametry, uvedené v do
kumentaci stavby pro zemní práce, spodní stavbu, 
nosnou konstrukci a svršek mostu.

Dále se kontrolují parametry sledované obecně pro přes
nost pozemních komunikací uvedené v odstavci 4.2 této 
přílohy.

4.5.3 V dokumentaci stavby, není-li jinak uvedeno, jsou 
předpokládány symetrické mezní odchylky geometric
kých parametrů mostních konstrukcí. Pro jednotlivé 
konstrukční části jsou závazné třídy přesnosti uvedeny 
v tab. 10.

Tabulka 10

Konstrukční část mostu Třída přesnosti

Zemní práce Není předepsána

Základy, kromě pilot a podzemních stěn třída 12

Části základů, na které navazují podpěry 
(např. kapsy pro prefabrikované pilíře, 
hlavní nosná výztuž pilířů kotvená do zá
kladů apod.)

Opěry mimo úložných prahů, piloty, podze
mní stěny, monolitické opěrné zdi, kon
strukce pro odvod srážkové vody11

třída 11

Pilíře, nosné železobetonové konstrukce, vy
jma prefabrikovaných, úložné prahy, pro
tihlukové stěny, svodidla, podchody, 
propustky, vodohospodářské objekty

třída 10

Svršek mostu, nosné prefabrikované kon
strukce, předpjaté konstrukce, předpjaté 
podpěry, bloky pod ložiska, prefabrikova
né piloty

třída 9

1) Vyjma konstrukce odvodnění, navazující bezprostředně na vo
zovky a zpevněné plochy, kde platí geometrická přesnost dle 
kap.3 TKP. Zároveň tyto konstrukce musí vždy funkčně nava
zovat na odvodňovanou konstrukci s vyšší geometrickou přes
ností (např. vozovku).

2) Prvky vybavení mostu patří do třídy přesnosti té konstrukční
části mostu, ve které jsou osazeny pokud přísl. TKP nestanoví 
jinak.

4.5.4 Tolerance rovnosti rovinných viditelných ploch 
v libovolném směru a přímosti viditelných hran jsou 
uvedeny v tab.l 1

Tabulka 1 1

Vztažná délka (m) 2 4 8 16

Tolerance (mm)
(obecná hodnota) 10 15 20 25

Tolerance (mm)
(římsy, monolitická svodidla, 

zábradlí a obrubníky)
6 10 12 15

Měřením na vztažnou délku 2 m se provádí i průkaz 
místní rovnosti povrchů rovinných ploch. Průkaz rov
nosti na vztažnou délku menší než 2 m nebo větší než 16 
m se neprovádí. Měření se provádí v libovolném směru. 
Uvedená tolerance platí i pro odchylky přímosti hran.

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o lokální 
náhlé změny, které snižují estetickou úroveň konstrukce 
na pohledových částech. Uvedené hodnoty tolerancí 
jsou hodnotami maximálními, průměrná hodnoty tole

rance, zjištěná ze souboru nejméně 16 místních měření, 
může mít max. hodnotu poloviční.

4.5.5 Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran 
jsou uvedeny v tab. 12.

Tabulka 12

Výška h

Mezní odchylka (mm) viditelných ploch a hran obecně h/300

Mostních pilířů 1) h/400

Mezní odchylka (mm) neviditelných ploch a hran h/200

1) Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran výšky nad 10 
m je nutné stanovit individuálně v dokumentaci stavby, ale ne 
více než h/400.

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o náhlé změ
ny, které snižují estetickou úroveň pohledových částí 
konstrukce. Uvedené hodnoty tolerancí jsou hodnotami 
maximálními, průměrná hodnota tolerance, zjištěná ze 
souboru nejméně 16 místních měření, může mít max. 
hodnotu poloviční.

4.5.6 U mostních ocelových konstrukcí se stanovují pa
rametry geometrické přesnosti charakteristikami podle 
kap. 19 TKP. Mezní odchylky jsou vesměs dány v ČSN 
73 2611. U zvláštních ocelových konstrukcí užívaných 
na PK se postupuje podle příslušných kapitol TKP (viz. 
čl. 2.2 této přílohy).

4.5.7 U konstrukcí, pro kteréjsou zpracovány jednotlivé 
kapitoly TKP, se postupuje podle ustanovení příslušné 
kapitoly nebo kapitol, zvláště podle oddílu 6 „Přípustné 
odchylky“. Dokumentace stavby může předepsat od
chylky dalších geometrických parametrů zvláště s ohle
dem na předpokládané technologie stavebních procesů, 
návaznost jednotlivých staveb, objektů a konstrukcí 
apod.

4.6 Nerovnost povrchu vozovek

4.6.1 Nerovnost povrchu vozovek PK je jedna z vlast
ností vozovky, která má rozhodující význam pro pohod
lí a bezpečnost jízdy a životnost vozovky a vozidel. 
Vyjadřuje se svislými rozdíly mezi teoretickým povr
chem a skutečným povrchem vozovky. Měření nerov
ností povrchů vozovek se provádí podle ČSN 73 6175 
a to v podélném směru pod latí délky 4 m a v příčném 
směru pod latí délky 2 m. Lze použít i jiná zařízení.

4.6.2 Měření nerovností se provádí ve stopách a to prů
běžně v celé délce stopy. Stopy jsou podélné a příčné. 
Podélné stopy se umisťují do os jízdních pruhů. Vzdále
nost příčných stop se uvažuje pro vozovky komunikací 
1. skupiny 20m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na 
přechodových oblastech mostů se umisťují příčné stopy 
po 5 m.

4.6.3 Maximální hodnoty nerovností jsou projednotlivé 
druhy krytů stanoveny v následujících normách:

Cementobetonový kryt tab. 15 ČSN 73 6123
Hutněné asfaltové vrstvy tab. 16 ČSN 73 6121
Litý asfalt tab. 17 ČSN 73 6122
Kryty z dlažeb tab. 6 ČSN 73 6131-1

4.6.4 Vlivem podélných a příčných nerovností nesmí 
dojít k zamezení odtoku vody z povrchu krytu. Nesmí se
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jednat o náhlé změny nebo o změny systematické tj. 
opakující se.

4.6.5 Způsobilost krytu vozovky zajišťovat 
spolupůsobení mezi pneumatikou a povrchem vozovky 
při pohybu dopravního prostředku je dána 
protišmykovými vlastnostmi krytu vozovky. Měření 
a hodnocení těchto protišmykových vlastností se 
provádí podle ČSN 73 6177, případně jiným zařízením 
ve smyslu příslušných kapitol TKP.

5 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

5.1 Ověřovací měření

5.1.1 Mezi ověřovací měření na stavebních objektech 
PK patří kontrola vytyčení a kontrola geometrické přes
nosti těchto objektů. Ověřovací měření zajišťuje zhoto
vitel prací ať již v rámci kontroly svých prací nebo 
v rámci kontroly návaznosti prací na předcházející kon
strukce anebo v návaznosti na související konstrukce. 
Kontrolují se parametry, které jsou uvedené v dokumen
taci stavby. V každém případě se kontrolují parametry, 
které budou předmětem kontrolních měření.

5.2 Kontrolní měření

5.2.1 Mezi kontrolní měření na stavebních objektech 
PK patří kontrola vytyčení a kontrola geometrické přes
nosti těchto objektů. Kontrolní měření zajišťuje objed
natel prací. V rámci přípravy přejímacího řízení může 
pro své potřeby zajistit kontrolní měření (tj. nezávislé na 
ostatních ověřovacích měřeních) i zhotovitel.

5.2.2 Pro kontrolu přesnosti vytyčení HB, CHB a HVB 
se provádí stoprocentní kontrola. Kontrola přesnosti vy
tyčení podrobných bodů komunikací se provádí výbě
rem v rozsahu uvedeném v této příloze. Kontrola 
přesnosti vytyčení podrobných bodů mostních objektů 
se provádí v rámci kontroly geometrické přesnosti těch
to objektů.

5.2.3 Kontrola geometrické přesnosti je stanovena 
v této příloze pro povrch vozovek, pro jeho nerovnosti 
a pro mostní objekty. Pro ostatní konstrukce se vychází 
z hodnot uvedených v této příloze pro analogické kon
strukce a ze zadávací dokumentace stavby, TKP a ZTKP 
stavby, z oddílů 6 jednotlivých kapitol TKP, které obsa
hují ustanovení o přípustných odchylkách pro předmět
né konstrukce.

5.3 Kontrolní a zkušební plány

5.3.1 Kontrolní a zkušební plány pro kontrolu měření se 
vypracují na základě této přílohy a dokumentace stavby, 
přičemž je nutno zohlednit etapy výstavby.

Přicházejí v úvahu tyto etapy:

a) ověření prováděné zhotovitelem;

b) kontrola (výstupní) prováděná zhotovitelem;

c) kontrola ( přejímací) prováděná objednatelem.

5.3.2 Pro účely kontrolních měření se rozdělí stavba na 
objekty a ty dále na jednotlivé kontrolované části. Ko

munikace a další liniové objekty se dělí na jednotlivé 
měřené úseky v délce do 1 až 3 km.

5.3.3 V KZP stavby se uvedou pravidla jednotlivých 
kontrol přesnosti. Ustanovení KZP mohou být rozpra
cována v jednotlivých technických předpisech staveb
ních procesů užitých na stavbě. Potom se postupuje 
podle těchto předpisů.

Uvede se zejména:

a) označení objektu a jeho měřené části;

b) označení kontrolovaného parametru nebo jeho 
charakteristiky přesnosti vč. uvedení požadova
ných odchylek;

c) použitá metoda kontroly;

d) plán a postup kontrol;

e) přístroje, měřidla a pomůcky, metody měření a je
jich přesnosti;

f) metody hodnocení.

5.3.4 Výsledky kontrolních měření se uvádějí ve “ Vy
tyčovacích protokolech”.

V protokolu se uvádí:

a) označení stavby, objektu a jeho měřené části, její 
umístění, poloha a označení;

b) označení kontrolovaného parametru nebo jeho 
charakteristiky přesnosti vč. uvedení požadova
ných odchylek;

c) identifikace osoby, která měření prováděla, datum, 
použité přístroje, měřidla a jejich parametry, meto
dy měření a jejich přesnosti;

d) naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení;

e) případné údaje o teplotě, stavu a stáří konstrukce, 
nebo jiné údaje důležité pro měření;

f) jméno a podpis zpracovatele protokolu, datum 
jeho vypracování;

g) jména a podpis úředně oprávněného zeměměřické
ho inženýra, datum ověření.

6 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

6.1 Související normy
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví 

Označování charakteristik přes
nosti (1990)

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví 
Vytyčovací výkresy staveb 
(1987).

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb 
Výkresy pozemních komunikací 
(1997)

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb 
Výkresů mostů (1997)

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy betonových konstrukcí 
(1988)
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ČSN 01 3483 

ČSN 01 3484

ČSN 01 3487

ČSN 01 3489

ČSN 73 0202 

ČSN 73 0205

ČSN 73 0210-1

Část 1
ČSN 73 0210-2

Část 2

Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy kovových konstrukcí 
(1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Značky spojovacích součástí 
a děr na výkresech kovových 
konstrukcí (1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy dřevěných stavebních 
konstrukcí (1987)
Výkresy stavebních konstrukcí 
Výkresy konstrukcí z kamene 
(1988)
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Základní ustanovení (1995) 
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Navrhování geometrické přes
nosti (1995)
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Podmínky provádění 
Přesnost osazení (1992) 
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Podmínky provádění 
Přesnost monolit, bet. konstruk
cí (1993)

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě
Měřické metody ve výstavbě 
Všeobecné zásady a postupy pro 
ověřování správnosti rozměrů 
(1995)

ČSN ISO 7737 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě
Tolerance ve výstavbě 
Záznam dat o přesnosti rozměrů 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě

Kontrola přesnosti 
Část 1 Základní ustanovení 

ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve 
výstavbě

Část
ČSN 73 0212-3

Část

ČSN 73 0212-4

Určování přesnosti měřících pří
strojů

1,2,3,4,5,6,7,8 a 10(1994)
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Kontrola přesnosti 

3 Pozemní stavební objekty 
(1997)

Část 4
ČSN 73 0212-5

Část 5

ČSN 73 0212-6

Část 6

Geometrická přesnost ve výstavbě
Kontrola přesnosti
Liniové stavební objekty (1994)
Geometrická přesnost ve výstavbě
Kontrola přesnosti
Kontrola přesnosti stavebních
dílů (1994)
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Kontrola přesnosti 
Statistická analýza a přejímka 
(1993)

ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě 
Kontrola přesnosti 

Část 7 Statistická regulace (1994)
ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby - Postupy 

měření a vytyčování 
Slovník a vysvětlivky (1996) 

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a karto

grafii (1989)
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních ob

jektů (1997)
ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřící metody ve výstavbě 

- vytyčování a měření 
Část 1 Navrhování, organizace, postu

py měření a přejímací podmínky 
(1998)

Část 2 Měřické značky (1999)
Část 3 Kontrolní seznam geodetických 

a měřických služeb (1998)
ČSN 73 0415 Geodetické body (1979)
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních

objektů
Základní ustanovení (1986)

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních
objektů vytyčovací odchylky 
stavebních objektů s prostoro
vou skladbou (1986)

Změna 1 (1992)
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování stavebních

objektů
Přesnost vytyčování liniových 
a plošných stavebních objektů 
(1986)

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelo

vých konstrukcí (1981)
Změna a (1982)
Změna b (1988)

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací
Základní ustanovení pro navrho
vání (1995)

ČSN 73 6121 Stavba vozovek

Hutněné asfaltové vrstvy (1994) 
ČSN 73 6122 Stavba vozovek

Lité asfalty (1994)
ČSN 73 6123 Stavba vozovek

Cementobetonové kryty (1994) 
ČSN 73 6131 -1 Stavba vozovek

Dlažby a dílce
Část 1 Kryty z dlažeb (1994)

ČSN 73 6175 Měření nerovností povrchů vo

zovek (1995)
Změna 1 (1996)

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protišmyko

vých vlastností povrchů vozo
vek (1996)

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

(1995)
ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních ko

munikací (1999)
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6.2 Související předpisy

Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komu
nikací, VDP (1995 MDS)

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, 
TKP-D, Kapitola 1 Všeobecně 
(1998 MDS)

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, TKP (1992-1999, 
MDS)

Technické podmínky Značky a symboly pro výkresy 
pozemních komunikací, TP 113

(MDS, Ústav dopravního inže

nýrství hl. města Prahy 1999) 
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. 

Vyhláška českého úřadu zeměměřického a katastrální
ho č. 31/1995 Sb., kterou se pro
vádí zákon č. 200/1994 Sb. 

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví
geodetické referenční systémy, 
státní mapová díla závazná na 
celém území státu a zásady je
jich používání.
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