


Společnost Geodézie Ledeč nad Sázavou vznikla v roce 1998 a v
současné době patří k nejvýznamnějším geodetickým firmám v kraji
Vysočina. Firma zaměstnává profesionální geodety, kteří ročně
zpracují více než 1000 zakázek všech druhů a rozsahu. Působíme
po celém území České republiky. Mezi naše nejvýznamnější
zákazníky patří ČEZ a.s. (dokumentace staveb, geometrické plány
a smlouvy pro věcná břemena), ŘSD (rekonstrukce a výstavby
komunikací), Telefónica O2 (podzemní vedení), SŽDC (měření
skalních masivů), pozemkové úřady z řady míst ČR (pozemkové
úpravy a vytyčování hranic), městské a obecní úřady (GIS) a
několik desítek stavebních firem.

Technické vybavení:
• totální stanice Topcon a Sokkia
• radarový interferometr IBIS-S, IBIS-L
• GPS aparatury Topcon a Trimble
• software–Groma, Geus, Atlas DMT, Kokeš Proland, HSI Progeo
• vozový park – osobní a terénní automobily TOYOTA



Geodetické práce při stavebních činnostech

• mapování, 3D modely terénu
• vybudování polohové a výškové vytyčovací sítě stavby

• určení výškových bodů stavby technickou, přesnou či velmi
přesnou nivelací

• vytyčení podrobných bodů stavby polohově a výškově, práce
ve 3D

• zaměření stavu před a po terénních či jiných stavebních
úpravách s následným výpočtem kubatur a mocností vrstev

• kontrolní měření konstrukcí a objektů
• určování posunů a deformací

• zátěžové zkoušky

• zaměření skutečného provedení stavby

• zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu ke
kolaudaci stavby

• jeřábové dráhy

• činnost odpovědného geodeta

Geodetické práce při stavbách inženýrských sítí:

• mapování pro projekt
• vytyčení vlastnických hranic a trasy vedení

• zaměření skutečného provedení stavby

• zpracování naměřených dat dle směrnic správců
inženýrských sítí nebo dle ČSN

• vyhotovení věcných břemen a smluv mezi správci sítí a
vlastníky pozemků

Inženýrské sítě:

• elektrické kabely a nadzemní vedení
• telekomunikační kabely podzemní a nadzemní

• vodovody a kanalizace

• plynové potrubí

• teplovody, produktovody



InSAR neboli radarová interferometrie je nejmodernějším geodetickým přístupem pro 

přesné určování pohybů stavebních konstrukcí a deformací stavebních a přírodních 

objektů.

Výhody, které tuto metodu odlišují od ostatních běžně užívaných technologií a postupů:
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bezkontaktní metoda sledování dálkovým přístupem

rychlá a jednoduchá instalace a měření

vysoká přesnost (až 0,01mm) a vysoká frekvence (až 100 Hz)

současné přímé sledování velkého počtu bodů – např. celého mostu, nebo jeho 

vybrané části (závisí na rozměrech mostu)

kontinuální sledování a sběr dat o dynamickém přetvoření celého objektu (sledová-

ní rizikových objektů apod.)

v reálném čase, za běžného provozu nebo při kontrolním měření a při extrémním 

zatížení – zátěžové zkoušky

IBIS-S IBIS-L



Určování pohybů stavebních konstrukcí:
mosty a mostní konstrukce 
(zátěžové zkoušky, měření dynamických vlastností, atd.)
komíny
výškové budovy
vodárenské věže, chladící věže
plynojemy
větrné elektrárny
stožáry VVN a jiné příhradové konstrukce
radiovysílače
telekomunikační věže

●

●
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● měření komínu ukázka kmitání komínu








měření sloupu VVN

ukázka kmitání stožáru VVN laserové skenování-stožaru VVN



Měření deformací stavebních a přírodních objektů:
přehrady a hráze
portály tunelů
sesuvy svahů a skalních stěn
důlní činnost
opěrné stěny a stavební zářezy dopravních staveb, atd.

●
●
●
●
●

ukázka mapy celkových posunů ze rokměření sesuvů svahůměření pohybů přehradních hrází



IBIS-L v povrchovém dole

měření pohybů stěn povrchových dolů

Sesuv půdy






Laserové skenování (laserscanning) je nová technologie 
umožňující zaměření velkého množství bodů v minimálním 
rozestupu za krátkou dobu observace (100 000 bodů za sekundu). 
Tímto způsobem se přenese obraz terénu do grafického prostředí 
počítače a vznikne digitální model terénu s vysokou hustotou 
zaměřených bodů, které je možno dále zpracovávat a analyzovat.

Laserové skenování

• statické pozemní

• mobilní pozemní

• mobilní letecké

Využití statického laserového skenování:

• sledování pohybů skalních útvarů
• zaměření fasád a interiérů budov

• kontrolní měření stavebních konstrukcí

• zaměření složitých technologických celků, konstrukcí a staveb

• pasport podzemních prostor a tunelů

• dokumentace památek v oblasti architektury a archeologie
• jiné speciální aplikace



Využití mobilního laserového skenování:

• Polohopis a výškopis terénu, komunikací apod.
• Pasport nadzemních vedení

• Jiné speciální aplikace

Technické specifikace:

• Maximální dosah: > 200 m (při 20% odrazivosti)
• Přesnost laserového skeneru 8 mm

• Absolutní přesnost: +/- 5 cm

• Úhel záběru: 360°

• Rychlost skenování: 200 000 vyslaných impulsů za vteřinu

• Počet měření na impuls: až 4
• Počet senzorů: 1 až 4

• Provozní teplota: -20°C až 40°C

• Bezpečnost laseru: třída 1 podle IEC/CDRH

• Rychlost pohybu se skenerem: mezi 80 km/h až 120 km/h



Geografický informační systém (GIS) zpracovává a využívá 
data, která jsou k dispozici pro správu územního nebo správního 
celku, vzájemně je propojuje a poskytuje využití pro různé potřeby 
uživatelů.

Využití:

• informační systémy měst a obcí, informační systémy krajů

• lesní, vodohospodářská, zemědělská správa apod.

• správa inženýrské sítě (internet, plynovod, vodovody, el. sítě)

• vyhledání vhodné lokality pro umístění staveb na základě 
prostorový analýz

• jiné analýzy

Pasporty využívají především obce ke správě a evidenci jejich 
majetku.

Mezi nejvíce využívané pasparty patří:

• místní komunikace, chodníky, mostky a propustky

• veřejné osvětlení
• zeleň

• dopravní značení

• hřbitovy (hrobová místa)

• obecní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, ...)



Geometrické plány a poradenství pro katastr nemovitostí

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení
rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí a
podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací
a souboru popisných informací katastru nemovitostí.

• Rozdělení pozemku

• Obvody pozemkových úprav

• Vyznačení stavby

• Doplnění parcely vedené zjednodušeným způsobem
• Vyznačení rozsahu věcného břemene

• Oprava geometrického a polohového určení pozemku

• Průběh vytyčené nebo zpřesněné hranice pozemku

Vyhotovení smluv pro vklady do katastru nemovitostí

• Smlouvy pro zápisy věcných břemen na pozemky
• Smlouvy pro prodej nebo pronájem nemovitostí

Vytyčování hranic pozemků



Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a
funkčně uspořádávají pozemky. Pozemky se scelují nebo dělí
tak, aby se zajistilo racionální využití zemědělského půdního
fondu a zlepšily podmínky hospodaření vlastníků (např.
scelením několika roztroušených pozemků jednoho vlastníka).
Dále aby se zvýšila ekologická stabilita krajiny a zlepšily
podmínky vodního hospodářství (omezení eroze půd,
zadržení vody vegetací apod.). Přístup k nově uspořádaným
pozemkům je umožněn stávajícími či novými polními cestami.
Předmětem pozemkových úprav jsou zejména zemědělské
pozemky. Návrhu nového uspořádání pozemků musí také brát
v úvahu územní plán, je-li na dotčeném území schválen.
Výsledky pozemkových úprav slouží také pro obnovu
katastrálního operátu (vznikne digitální katastrální mapa).
Naše firma provádí veškeré práce na pozemkových úpravách,
tj. projekční (návrhové) i geodetické.

Zpracovávané pozemkové úpravy:

KoPÚ Obříství s částí Úpor - 1130 ha
KoPÚ Rychnov u Verneřic – 671 ha

KoPÚ Bynovec - 615 ha

KoPÚ Mnichov u Mariánských Lázní - 535 ha

JPÚ Malíkov nad Nežárkou - 530 ha

KoPÚ Radejčín – 450 ha
KoPÚ Chlumec u Dačic – 449 ha

KoPÚ Němčice u Klatov – 440 ha

KoPÚ Křemýž – 435 ha

JPÚ Jindřiš – 375 ha (ukončena 2013)

KoPÚ Velvěty – 295 ha
KoPÚ Chalupy - 265 ha

KoPÚ Černíč - 236 ha

KoPÚ Fulnek – 189 ha

KoPÚ Rytířov – 157 ha

JPÚ Líšná – 14 ha (ukončena 2011)



Dopravní a mostní stavby
• Elektronický mýtný systém dálnic a rychlostních komunikací (podklady 

pro projekty, výstavba mýtných bran, datové a elektrické připojení, 
geometrické plány)

• Výstavba komunikace II/347 Dolní Město – Kejžlice, generální dodavatel 
geodetických prací (2010, 2011)

• Obchvat Trhová Kamenice, most

• Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou
• Obchvat Golčův Jeníkov – vytyčovací práce, geometrický plán

• Rekonstrukce komunikace I. třídy Ždírec nad Doubravou – Benátky
• Rekonstrukce komunikace I. třídy Ždírec nad Doubravou – Žďár n. Sáz.
• Rekonstrukce ulice Bělohradská v Havlíčkově Brodě

Pozemní stavby
• Rekonstrukce náměstí v Ledči nad Sázavou
• Zimní stadion v Ledči nad Sázavou

• Věznice Světlá nad Sázavou
• Obchodní dům INTERSPAR Mladá Boleslav
• Obchodní domy LIDL Pardubice, Lanškroun, Havlíčkův Brod

• Výstavba EC Kutná Hora (bioelektrárna), ekologizace výtopny (stavební 
zaměření vnitřků kotelny včetně technologií)

Geometrické plány, vytyčování, smlouvy pro vklady do KN
• Stovky geometrických plánů a vytyčení hranic parcel ročně
• Stovky smluv pro zápisy do katastru nemovitostí (ČEZ a.s.) ročně

• Obvody pozemkových úprav KoPÚ Obříství, Bynovec, Chlumec, …
• Lesní komplexy cca 800 ha

Inženýrské sítě
• Plynofikace obcí Ledečska - 235 km mapových podkladů a zaměření 

plynovodu

• Přes 5000 km podzemních a nadzemních inženýrských sítí pro správce 
telekomunikačních, plynárenských, elektrických, vodovodních a 
kanalizačních zařízení (VČE a.s., Český Telecom a.s., Českomoravská 
plynárenská a.s., VaK Havlíčkův Brod a.s.)

Pozemkové úpravy
• Geodetické práce pro JPÚ v k.ú. Líšná (2011)

• KoPÚ Chrudichromy - 270 ha
• JPÚ - upřesněný přídělový plán k.ú. Věž, okres Havlíčkův Brod - 250 ha

• JPÚ – upřesnění přídělů k.ú. Jindřiš (2013)
• Lesní komplexy (Pozemkový úřad Havlíčkův Brod) - vytyčení pozemků -

cca 800 ha

InSAR
• Zátěžová zkouška mostu Choceň
• Orlická přehrada (sledování deformací)

• Třídička písku Holcim Smiřice

GIS
• Digitální mapa okresu Havlíčkův Brod a lokality Vrchlabí se zákresem 

podzemních vedení, VČE a.s.
• Město Ledeč nad Sázavou
• Obecní úřad Vilémovice

• Pasporty komunikací Habry, Míčov – Sušice

Skenování
• Zaměření zajištění a sanace skalních masivů Strnady-Štěchovice, Vrané 

nad Vltavou pro SŽDC




