
GEODEZIE

Mûl jsem to ‰tûstí nav‰tívit gi-
gantické staveni‰tû Haly Sazka.
Odbornou exkurzi v únoru
velmi diskutované a zpfiísnû-
nû stfieÏené lokality zorgani-
zovala pro omezen˘ poãet
náv‰tûvníkÛ Geodézie Krko-
no‰e, s.r.o., generální dodava-
tel geodetick˘ch prací stavby.

PrÛ‰vih nebo perla?
Hala Sazka je ãasto v tisku podá-
vána jako mezinárodní ostuda
a causa se dostala aÏ do Vlády. Ve
hfie je 7 miliard a kaÏd˘ ze zú-
ãastnûn˘ch se snaÏí uhrát, co mÛ-
Ïe. Blafování, nátlak, obûtování
pû‰cÛ je souãást velké hry tvr-
d˘ch byznysmenÛ o velké peníze.

Hala Sazka je koncipována jako
multifunkãní hala s moÏností pofiá-
dání v‰ech typÛ akcí – jak sportov-
ních, tak koncertÛ, valn˘ch hromad
velk˘ch spoleãností atd. Funkãní lib-

reto pfiedpokládá aÏ 40(!) rÛzn˘ch
uspofiádání od ãasto zmiÀované ho-
kejové haly, pfies vrcholové atletické
podniky, halov˘ motokros, motoká-
ry, jezdectví vãetnû parkuru a klasic-
ké sporty – gymnastiku, ko‰íkovou,
tenis aj. aÏ po koncerty klasické, ale
tfieba i rockové hudby a nûkolika
druhÛ divadelního uspofiádání (alÏ-
bûtínské, amfiteátr, muzikál i cir-

kus). Pfii pfiestavbách vnitfiního
uspofiádání je moÏné vjet na plochu
i s kamionem. Generální projektant
stavby – architektonick˘ ateliér
ATIP, a.s. se pfiímo na místû inspiro-
val tucty velk˘ch sportovních hal
z celého svûta a nechal se ovlivnit
Canada Centrum v Torontu, Aré-
nou v Columbu a Hartwall arénou
v Helsinkách. Sv˘m multifunkãním
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Halu Sazka vymûfiují geodeti z Krkono‰

Geodetické práce na hala Sazka 
1. etapa lze rozdûlit do tûchto bodÛ:
1. map. podklad ve 3. tfi. pfiesnosti, 3D

a) polohopis, zeleÀ
b) inÏen˘rské sítû
c) DTM – digitální model terénu

2. Vytyãovací síÈ
a) síÈ polohová
b) mikrosíÈ – Hala Sazka
c) v˘‰ková síÈ

3. Vytyãovací v˘kresy
4. Vytyãovací práce

a) urãení prostorové polohy
b) podrobné vyt˘ãení
c) kontrolní mûfiení z vyhodnoce-

n˘ch odchylek
5. Geodetická dokumentace skuteã-

ného provedení stavby (vrstvy, hla-
diny, struktura digitálních dat)

6. Speciální práce (vertikální - vodorov-
né posuny, periodická kontrola, pa-
sportizace budov pfiiléhajících k budo-
vanému objektu Hala Sazka, kontrola
odtûÏen˘ch kubatur zeminy).

7. Vyt˘ãení vlastnick˘ch vztahÛ, práce
v KN, geometrick˘ plán.

Vizualizace projektu Zelen˘ ostrov. Jedinou podmínkou památkáfiÛ bylo za-
chování jednoho starého továrního komínu, kter˘ jiÏ ale spadl. 

Smlouva o dílo 
uzavfiená podle §...

Smluvní strany: zhotovitel – 
Geodézie Krkono‰e, s.r.o., IâO
49813081 a objednatel Best-
Sport, a.s., IâO 19013825

Pfiedmût smlouvy:
1.1 Obsahem smlouvy je vzá-
jemná úprava vztahÛ smluv-
ních stran na stavbû: Víceúãe-
lové centrum »ZELEN¯
OSTROV« Praha Vysoãany

1.2 Pfiedmûtem této smlouvy je
jmenování hlavního geodeta stav-
by, kter˘ odpovídá zhotoviteli za
organizaci, kvalitu v‰ech geode-
tick˘ch prací vãetnû nasazení
geodetick˘ch kapacit.

1.3 Hlavní geodet u investora
odpovídá za:

a) geodetické práce pfii zpracová-
ní pfiípravné a projektové do-
kumentace:

➤ tvorbu geodetick˘ch podkladÛ
jako souãást pfiípravné a pro-
jektové dokumentace,

➤ vyhotovení geodetick˘ch pod-
kladÛ pro úpravu majetkov˘ch
vztahÛ 

➤ kontrolu úplnosti geodetic-
k˘ch prací jako souãást doku-
mentace.

b) geodetické práce pfii prová-
dûní stavby, v jejichÏ prÛ-
bûhu bude:

➤ zaji‰Èovat v pfiedstihu vybudo-
vání vytyãovacích sítí, jejich
zabezpeãení proti po‰kození
nebo zniãení a kontrolu jejich
pfiedáním dodavateli staveb-
ních prací

➤ úãastnit se na protokolárním
pfiedání staveni‰tû dodavateli
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pojetím je Hala Sazka jedineãná
a bude jistû perlou mezi podobn˘mi
zafiízeními na svûtû.

Exkurze
JiÏ z dálky na sebe staveni‰tû
upoutává pozornost sv˘mi 12 je-
fiáby. Obrovská halda (pr˘ konta-
minované) zeminy, kde by se
schoval komplex budov kobylis-
k˘ch zemûmûfiick˘ch a katastrál-
ních úfiadÛ, zde byla navr‰ena bû-
hem 3 dnÛ. V‰e je tu gigantické.

Stavbu na základû smlouvy
z 21. 2. 2003 (!) realizuje Skanska
CZ, a.s. (dfiíve IPS) a 18 mûsícÛ na
stavbu by mohlo údajnû staãit. Tfii
mûsíce se ale promrhaly a nyní se
stal termín dokonãení stavby ‰ibe-
niãním. Na v‰echny zúãastnûné
subjekty to klade velké nároky
a v˘jimkou nezÛstala ani geodetic-
ká sloÏka. Na dne‰ní den (úter˘
25. 2.) mûla Geodézie Krkono‰e
(GK) svolanou v˘robní poradu,
v jejímÏ rámci se konala i na‰e ex-

kurze. Pfiedseda âSGK pfii‰el na
místo srazu o 1/2 hodiny dfiíve,
pfiedseda KGK o 20 minut pozdûji.
Ing. Vá‰a, hlavní geodet stavby,
nás po kratiãkém uvítání provedl
pfies vrátnici a v zasedací síni jed-

né pfiilehlé budovy nám nad plány
a vytyãovacími v˘kresy pfiedstavil
cel˘ projekt a geodetické zabezpe-
ãení. Sv˘ch drahocenn˘ch 10 mi-
nut nám vûnoval i vedoucí v˘stav-
by Haly Sazka ing. Karel Hudera.

dfiíve urãené bodové pole - 106, 107, 136, 141, 142
urãovan˘ bod - 143 aÏ 151, 156
vzdálen˘ urãovan˘ bod - 152 aÏ 155
doãasnû stabilizovan˘ bod
mûfiené smûry a délky

Pfiehledn˘ náãrt
polohové vyty-
ãovací sítû 
víceúãelového
centra Zelen˘
ostrov, 
Hala Sazka , 
3. etapa

➤ po dobu v˘stavby provádût
kontrolní mûfiení terénu pfii
pfiejímce staveni‰tû dodavate-
lem, kontrolovat kubaturu od-
tûÏené ãi nasypané zeminy pro
investora.

➤ zaji‰Èovat v souladu s územ-
ním rozhodnutím vãasné vyt˘-
ãení prostorové polohy objek-
tÛ (hlavních polohov˘ch ãar
nebo hlavních os a hlavních
bodÛ tras, hlavních v˘‰kov˘ch
bodÛ – fixÛ).

➤ zaji‰Èovat spolupráci geodetic-
k˘ch sloÏek s technick˘m do-
zorem investora pfii dodrÏová-
ní prostorového umístûní
objektÛ. Kontrolovat polohové
a v˘‰kové zamûfiení podzem-
ních vedení a objektÛ pfied je-
jich zakrytím. Kontrolovat za-
mûfiení proveden˘ch terénních
úprav. Kontrolovat po stránce

geodetické dokumentaci sku-
teãného provedení stavby od
dodavatelÛ stavby.

c) pfii zpracování dokumentace
skuteãného provedení stavby:

➤ zaji‰Èuje souborné zpracování
a archivování dokumentace
geodetick˘ch prací tvofiících
souãást dokumentace skuteã-
ného provedení celé stavby. 

1.4 Hlavní geodet (HG) odpovídá
u generálního projektanta za:
➤ úãelné vyuÏití, posouzení

v‰ech dostupn˘ch podkladÛ,
jejich doplnûní pro projekto-
vou ãinnost.

➤ vypracování návrhu vytyãovací
sítû, její stabilizaci a zaji‰Èovat
návrh rozpoãtu na tyto práce.

➤ zaji‰Èování stabilizace a zamû-
fiení v‰ech bodÛ, které byly
pouÏity pro úãely projektování

a mohou b˘t vyuÏity pfii vyty-
ãovacích, kontrolních a doku-
mentaãních geodetick˘ch pra-
cích a jejich pfiedání
investorovi.

➤ Zaji‰Èuje geodetickou koordi-
naci na jednotliv˘ch ãástech
projektu, zejména pfii zpraco-
vání vytyãovacích v˘kresÛ jed-
notliv˘ch objektÛ.

➤ Zaji‰Èovat zpracování koordi-
naãního v˘kresu v˘stavby
a koordinaci prostorového
umístûní pozemních, podzem-
ních a nadzemních objektÛ
a zafiízení.

➤ Provádût koordinaci a kontro-
lu geodetick˘ch prací tvofiících
souãást projektÛ zpracováva-
n˘ch jinou organizací.

➤ Pfii provádûní stavby se úãast-
nit na autorském dozoru gene-
rálního projektanta. 
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Velké mnoÏství lidí na stavbû pfii-
ná‰í i velké rizika krádeÏí.

Krkono‰e v Praze
Pro spoustu praÏsk˘ch firem je ne-
pochopitelné, Ïe takto prestiÏní
stavbu vymûfiují »venkovani«
z Harrachova. GK je dobfie zapsána
pfii stavbû nároãn˘ch sportovních
zafiízení u nás i ve svûtû. O lanové
dráze v Turecku jsme psali jiÏ v Ze-
mûmûfiiãi, ale GK v r. 2000 mûfiila
lanovku v ¤ecku, v r. 2002 v Indii
a kaÏdoroãnû nûkolik podobn˘ch
zakázek i na Slovensku. ¤editel,
ing. Vá‰a, to charakterizoval slovy:
»dlouhodobû dobrá spolupráce se
SAZKA, a.s. zpÛsobila, Ïe jsme se
stali geodetickou firmou investora.
Smlouvu jsem podepisoval s dcefii-
nou spoleãností Sazky – BestSpor-
tem, pfiímo s pfiedsedou pfiedsta-
venstva JUDr. A. Hu‰ákem.
Smlouvu o dílo na geodetické prá-
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1.5 Povinnost Hlavního geodeta
u dodavatele stavební v˘roby:
➤ Spolupracovat po geodetické

stránce pfii pfiejímce stave-
ni‰tû a provádût kontrolní
mûfiení terénu za úãasti in-
vestora. 

➤ Pfiejímat od investora (projek-
tanta) body vytyãovací sítû,
popfiípadû dal‰í vyuÏitelné bo-
dy bodového pole a po dobu
v˘stavby je udrÏovat.

➤ Pfiejímat od investora vyt˘ãení
prostorové polohy objektÛ.

➤ Zaji‰Èovat podle projektové do-
kumentace podrobné vyt˘ãení
objektÛ zafiízení staveni‰tû
a vyt˘ãení stavebních i ostat-
ních objektÛ.

➤ Pfiedávat dal‰ím dodavatelÛm
a subdodavatelÛm vyt˘ãení
prostorové polohy objektu
a podklady k podrobnému vy-

Bûhem procházky po stave-
ni‰ti jsme si ovûfiili místopisy nû-
kolika bodÛ vytyãovací sítû a zís-
kali i reálnou pfiedstavu
o velikosti stavby. Pfiísnû se zde
pr˘ trestá neno‰ení ochranné
pfiilby a radûji jsem to ing. Fafej-

tovi pfiipomenul. (I kdyÏ by jeho
pokutování bylo sousto k publi-
kování.) Pfiísn˘ reÏim panuje i na
toaletách, které se dÛslednû za-
mykají a v‰e od vypínaãÛ, pfies
‰tûtky, mu‰le a baterie je znehod-
noceno barvou a po‰krábáním.

Místopis bodÛ vytyãovací sítû Hala
Sazka, 3. etapa

t˘ãení pfiedmûtu jeho dodávky.
➤ Provádût kontrolní geodetické

práce v rozsahu vlastních do-
dávek a poddodávek

➤ Zaji‰Èovat geodetick˘mi meto-
dami polohové a v˘‰kové za-
mûfiení skuteãného provedení
dokonãen˘ch objektÛ nebo je-
jich ãástí vãetnû terénních
úprav na vytyãovací síÈ danou
projektem (u podzemních ve-
dení a objektÛ pfied zakrytím -
v pfiípadû, Ïe správce sítû má
pro digitální dokumentaci své
sítû Smûrnici, tak splnit v‰ech-
ny její podmínky).

➤ Zaji‰Èovat geodetické zamû-
fiení a zpracování dokumen-
tace skuteãného provedení
stavebních prací tak, aby do-
kumentace mohla b˘t pfiedá-
na investorovi pfii pfievzetí
dodávky.

➤ Zaji‰Èovat archivování mûfiic-
k˘ch záznamÛ a náãrtkÛ
k proveden˘m pracím 

1.6 Zhotovitel provede dílo na
svÛj náklad a na své nebezpeãí.
Kvalita a úplnost díla bude odpo-
vídat v‰em poÏadavkÛm objedna-
tele, pfiíslu‰n˘m zákonÛm, vy-
hlá‰kám a státním normám.
Hlavním geodetem stavby jmeno-
val zhotovitel se souhlasem ob-
jednatele Ing. Ivana Vá‰u, opráv-
nûného zemûmûfiického inÏen˘ra
dle § 13 odst.1 písm. b), c), zá-
kona ã. 200/94 Sb., v platném
znûní.

1.7 Bezpeãnost pracovníkÛ bu-
de pro práce na díle zaji‰tûna
v souladu s platn˘mi bezpeã-
nostními pfiedpisy pro tento
druh ãinnosti.
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ce jsem psal podle staré dobré vy-
hlá‰ky 10/74 Sb. (viz ukázka), kte-
rá, aã je zru‰ena, stále vyhovuje«.

Geodetické práce
Koncem srpna 2001 se zaãalo mû-
fiit âKD a vytvofiila se základní ma-
pa, která byla hotova do 31. prosin-
ce 2001. Mapovalo se ve 3. tfiídû
pfiesnosti ve 3D – polohopis vãetnû
zelenû, dále inÏen˘rské sítû a vy-
tvofiil se i DMT. Zamûfiení inÏen˘r-
sk˘ch sítí bylo provádûno aÏ do
úrovnû sledování obarvené vody
v kanalizaci. Smlouva na geodetic-
ké práce byla podepsána 1. prosin-
ce 2001. Na základû zku‰eností
z obdobn˘ch prací v âR byl ing. Vá-
‰a jmenován hlavním geodetem
stavby (HGS). PrÛmûrná potfieba
geodetick˘ch kapacit je 18 pracov-
níkÛ (2 smûny + víkendy). HGS
jmenoval odpovûdné geodety sta-
vebního objektu (OGSO) – ing. Ma-
rinãe (OG pro projekt, realizaci, do-
plnûní a dokumentaci inÏen˘rsk˘ch

sítí), ing. ·ikla (OGSO u firmy
Skanska CZ, a.s., Integra, a.s., pfií-
prava podrobn˘ch vytyãovacích v -̆
kresÛ) a ing. Vfie‰Èála (OG, vytyão-
vací síÈ – sledování svisl˘ch posunÛ
stavby). Jako poradci byli pfiizváni
ing. V. âada, CSc., ing. V. ·anda.
Subdodavateli prací je spoleãnost
Gefos, a.s. a AGs, s.r.o.

Je zajímavé, Ïe dlouho neexi-
stoval jednotn˘ harmonogram
stavby (!) a v‰e geodeti »pochytá-
vali« z kontrolních dnÛ. Harmo-
nogram v˘stavby nezávisle zaãala
vytváfiet aÏ spoleãnost Skanska
po pfievzetí stavby v únoru 2003.

Projektová dokumentace je
zpracována smluvnû v papírové
podobû (digitálnû v AutoCad
2000 je pouze pro informaci). V˘-
chozím formátem dat pro zpraco-
vání geodetické dokumentace
skuteãného provedení je DGN.
Nikoho nezajímá, Ïe geodeti pra-
cují s MicroStation. V˘stupem pro
potfieby projekãních organizací je

DWG 2000. GK si vytvofiila dato-
vou strukturu pro pfievod dat me-
zi obûma formáty a pfiípadnû for-
máty správcÛ inÏen˘rsk˘ch sítí
(pfii pouÏití MicroStation V 8).  

1.8 Zhotovitel je povinen zajistit,
aby v‰echny osoby, které z jeho
vÛle nav‰tíví staveni‰tû Hala Saz-
ky vãetnû jeho zamûstnancÛ, mû-
ly uzavfienou pojistnou smlouvu
na úrazové poji‰tûní osob. 

1.9 Objednatel bude o svém har-
monogramu prací podrobnû in-
formovat zhotovitele. 

1.10 Zákony, vyhlá‰ky, normy
Zákony, vyhlá‰ky
1. Zákon ã. 200/1994 Sb. - Zemûmûfiiãsk˘ zákon ve

znûní zákona ã. 186/2001 Sb.
2. Vyhlá‰ka âÚZK ã. 212/1995 Sb, kterou se doplÀu-

je vyhlá‰ka âÚZK ã.31/1995 Sb. 
3. Zákon ã. 344/1992 Sb. ve znûní zákona 

ã. 89/1996 Sb., ã.103/2000 SB., a ã.120/2000 Sb.
- Katastrální zákon

4. Zákon ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch
a jin˘ch práv k nemovitostem 

5. Vyhlá‰ka âÚZK ã. 179/1998 Sb., kterou se mûní
vyhlá‰ka âÚZK ã. 190/1996 Sb., kterou se provádí
Zákon ã. 265/1992 Sb. ve znûní zákona 
ã. 210/1993 Sb.,zákona ã. 90/1996 Sb.,zákona
âNR ã. 344/1992 o katastru nemovitostí ve znûní
zákona ã. 89/1996 Sb., ã.210/1993 Sb. a zákona

GK je nositelem certifikátu ISO 9002
a pracuje systémem managementu

jakosti s pravidelnou kalibrací pouÏí-
van˘ch mûfiick˘ch pomÛcek.

ã. 190/1996 Sb. ve znûní vyhlá‰ek ã. 179/1998, 
ã. 113/2000 Sb. a ã. 163/2001 Sb.

6. Návod pro obnovu katastrálního operátu, âÚZK
1997

7. Zákon ã.50/1976 Sb. o územním plánování a sta-
vebním fiádu, stavební zákon, ve znûní zákona 
ã. 103/1990 Sb., zákona ã. 262/1992 Sb., zákona
ã. 43/1994 Sb, zákona ã. 83/1998 Sb.v platném
znûní vyhlá‰eném v úplném znûní pod 
ã. 109/2001/Sb. 

8. Vyhlá‰ka FMTIR ã.83/1976 Sb.,o obecn˘ch technic-
k˘ch poÏadavcích na v˘stavbu, ve znûní vyhlá‰ky 
ã. 45/1979 Sb. a vyhlá‰ky ã.376/1992 Sb.

9. Vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj 
ã. 131/1998 Sb., o územnû plánovacích podkla-
dech a územnû plánovací dokumentaci.

10. Vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj 
ã. 132/1998 Sb., kterou se provádí nûkterá usta-
novení stavebního zákona.

11. Vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj 
ã. 132/1998 Sb., kterou se provádí nûkterá usta-
novení stavebního zákona.

Normy
1. âSN 01 3410/90 Mapy velk˘ch mûfiítek. Základní

a úãelové mapy
2. âSN 01 3411/89 Mapy velk˘ch mûfiítek. Kreslení

a znaãky
3. âSN 01 3419/88 V˘kresy ve stavebnictví. Vytyão-

vací v˘kresy staveb
4. âSN 73 0210 Geometrická pfiesnost ve v˘stavbû.

Podmínky provádûní
âást 1: Pfiesnost osazení

âást 2: Pfiesnost monolitick˘ch betonov˘ch
konstrukcí.
4a. âSNP ENV 136 70-1 – âeská pfiedbûÏná
norma.

5. âSN 73 0212 Geometrická pfiesnost ve v˘stavbû.
Urãování pfiesnosti mûfiících pfiístrojÛ.

âást 1: Teorie.
âást 2: Mûfiická pásma.
âást 3: Optické nivelaãní pfiístroje.
âást 4: Teodolity.
âást 5: Optické provaÏovací pfiístroje .
âást 7: Pfiístroje pouÏívané pfii vytyãování.
âást 8: Elektronické dálkomûry do 150 m.

Geometrická pfiesnost ve v˘stavbû. Kontroly pfies-
nosti.

âást 1: Základní ustanovení.
âást 3: Pozemní stavební objekty.
âást 4: Liniové stavební objekty.
âást 5: Kontrola pfiesnosti stavebních dílcÛ.
âást 6: Statistická anal˘za.

6. âSN ISO 7077/95 Geometrická pfiesnost ve v˘-
stavbû. Mûfiické metody.V‰eobecné zásady a po-
stupy pro ovûfiování správnosti rozmûrÛ.

7. âSN ISO 7O78/96 Pozemní stavby. Postupy vyty-
ãování. Slovník a vysvûtlivky.

8. âSN ISO 7737/95 Geom. pfiesn. ve v˘st. Toleran-
ce ve v˘stavbû. Záznam dat o pfiesn. rozm. 

9. âSN 73 0415/79 Geodetické body.
10. âSN ISO 4463 Mûfiické metody ve v˘stavbû. Vy-

tyãování a mûfiení.
âást 1: Navrhování, organizace, postupy mû-

fiení a pfiejímací podmínky.
âást 2: Mûfiické znaãky.
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GEODEZIE

Definovan˘ soufiadnicov˘ sys-
tém je JTSK v rovinû 201,500 m
nad mofiem, tedy místní síÈ JTSK
– Hala Sazka. V˘‰kov˘ systém je
Bpv – baltsk˘ po vyrovnání.

Celá stavba je polohovû defino-
vána stfiedem kruhové haly o sou-
fiadnicích Y = 737 418,857 m a dá-
le X = 1 041 810,147 m a kolm˘m
smûrem na âeskomoravskou tfiídu.

Projektov˘ manaÏer pfiedal
HGS jedno paré v˘kresÛ v listinné
podobû a je povinen dodávat HGS
v‰echny zmûny. Pfievzetí, ovûfiení
a potvrzení v‰ech v˘kresÛ analogo-
vé i digitální (server ALLASKA) for-
my, které obsahují urãení geome-
trick˘ch parametrÛ konstrukcí,
staveb, provádí HGS povûfien˘ pra-
covník ing. ·ikl a nesmí se vytyão-
vat bez jím potvrzeného v˘kresu.

Vytyãovací síÈ pro 1. etapu Hala
Sazka je stabilizována betonov˘mi
pilífii u stavby (viz obr.) u stavby ma-
lé a velké haly, na ulicích normova-
n˘mi hfieby s límeãkem, na stfie-

chách odrazn˘mi hranoly s terãíky
a pilífie. Vytyãovací síÈ je doplÀová-
na a prÛbûÏnû kontrolována. 

V˘‰kové znaãky jsou stabilizo-
vány speciálními v˘‰kov˘mi normo-
van˘mi znaãkami (autor ing. ·an-
da). V˘‰kové urãení bylo provede-
no metodou pfiesné nivelace (PN)
z ovûfien˘ch v˘‰kov˘ch bodÛ státní
nivelace. Podle projektu je sledová-
no také mûfiení deformací – ve
tfiech úrovních stavby je celkem
227 kontrolních bodÛ. Vytyãovací
v˘kresy jsou kontrolovány a ovûfio-
vány HGS (kulaté razítko) vzhle-
dem ke koordinaãnímu vytyãovací-
mu v˘kresu, prostorové poloze
a v˘‰ce. Odpovûdnému geodetu
stavebního objektu je z dokumenta-
ce pfiedán koordinaãní vytyãovací
v˘kres v analogové a digitální for-
mû s ovûfiením ing. ·ikla a souhla-
sem HGS a body vytyãovací sítû se
soufiadnicemi X, Y, Z. 

Kromû vytyãovacích prací jsou
provádûny geodetické kontroly

a zamûfiení skuteãného provedení
stavby. Vytyãovací práce jsou doku-
mentovány denními vytyãovacími
protokoly. Dokumentace skuteãné-
ho provedení bude doplnûna zpra-
cováním ZM, která bude pfiedána
investorovi a IMIP. Z povûfiení HGS
zpracovává Gefos, a.s. pasportizaci
objektÛ souvisejících se stavbou –
pasportizaci skuteãného stavu (trh-
liny, prasklé zdivo) a pasportizaci
mûfiení deformací v‰ech objektÛ.

V˘hledy
Hala Sazka je jistû dobfie promy‰le-
n˘ tah pfiedstavenstva Sazky. Bude
pro v‰echny zúãastnûné velká ãest
b˘t vytesán na pamûtní tabuli
u vchodu. Geodezie Krkono‰e tam
nebude chybût –  na vûky vûkÛ.

KaÏdá stavba je stres a óbrstav-
ba je óbrstres. Je to nároãná, ale
i fajnová práce, která je vidût venku
ve mûstû a neschová se nûkde
v ‰uplíku. V tom je stavební geodé-
zie krásná.      R. PETR, únor 2003

ZEMĚMĚŘIČ 4/200222

âást 3: Pfiehled ãinností geodeta na stavbû pfii
provádûní geodetick˘ch mûfiení a pfii
poskytování geodetick˘ch sluÏeb.

11. âSN 73 0420/88 Pfiesnost vytyãování stavebních
objektÛ. Základní ustanovení. Pozn. V roce 2002
bude zru‰ena a nahrazena 73 0420/1.

12. âSN 73 0421/88 Pfiesnost vytyãování staveb. objek-
tÛ s prostorovou skladbou. Zmûna 1/92.

13. âSN 73 0422/88 Pfiesnost vytyãování liniov˘ch
a plo‰n˘ch stavebních objektÛ.

Cena a financování díla
2.1 Cena za zhotovení díla v roz-
sahu bodu 1.2 této smlouvy je
stanovena dohodou smluvních
stran, ve smyslu § 2 zákona 
ã. 526/1990 Sb. o cenách. Za
v˘‰e uvedené práce se sjednává
cena dle ceníku Geodézie Krko-
no‰e, s.r.o. pro rok 2001 v jedno-
tkov˘ch cenách jednotliv˘ch geo-
detick˘ch v˘konÛ.

V cenách jsou zahrnuty
v‰echny v˘kony vãetnû dopravy.
Ceny jsou bez DPH. Ceny jsou
pro standartní a nadstandartní

geodetické v˘kony, které budou
pouÏity pro ocenûní geodetic-
k˘ch prací v rámci stavby. Pfii
fakturaci bude objednateli po-
skytnuta sleva 10 % jako stálému
zákazníkovi...

Z v˘pisu z KN, získaného dálkov˘m
pfiístupem, jsme se na 28 stranách LV

spoleãnosti Quonex Real dozvûdûli
jak o vûcném bfiemenu vstupu na 

pozemky pro BestSport, zfiízení 
zástavního práva pro Sazku 

z 20. 11. 2001, zástavního práva FÚ
pro Prahu 9 z 23. 9. 2002, 

tak i o nafiízení soudní exekuce 
z 11. 11. 2002. 

Pro zajímavost pohledávky 
FÚ Praha 9 jsou v celkové v˘‰i 

31 968 Kã. V porovnání s celkovou
cenou pozemkÛ jsou smû‰né, ale je

to jedin˘ zpÛsob jak dûlat 
problémy s jiÏ uzavfienou smlouvou

mezi prodejcem a kupujícím.
V bfieznu t.r. se pr˘ obû strany sporu

jiÏ nûjak dohodly.
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