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Anotace diplomové práce 

Předloţená diplomové práce se zabývá zaměřením a zpracováním geodetické dokumentace 

skutečného provedení stavby plynovodu v katastrálním území Spišská Nová Ves a 

vyhotovením geometrického plánu na vyznačení věcného břemena.  

V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsou popsány geodetické základy Slovenské 

republiky, metody měření polohopisného a výškopisného určení bodů, postup při 

zpracování a vyhodnocení vlastního zaměření skutečného provedení stavby plynovodu 

v dané lokalitě a zhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemena.  

Výsledkem diplomové práce je geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 

plynovodu v daném území včetně mapových podkladů v měřítku 1:500 a také vyhotovený 

geometrický plán na vyznačení věcného břemena, který bude slouţit jako podklad na zápis 

věcného břemena pro uloţení inţenýrských sítí – plynovodu v katastru nemovitosti.     

Klíčová slova: plynovod, polohopis, výškopis, geometrický plán, dokumentace skutečného   

                        převedení stavby  

Abstract of diplome thesis  

The presented diploma thesis deals with the survey and processing of the geodetic 

documentation of the real gas line construction situated in the cadaster area of the city 

Spišská Nová Ves as well as with the creation of the geometric plan in order to mark the 

real burden.  

Individual chapters of the diploma thesis describe the geodetic principles of the Slovak 

Republic, the measurement methods of the planimetric and topographic points of the gas 

line construction, the elaboration procedure and evaluation of the proper survey of the real 

gas line construction and the creation of the geometry plan to mark the real burden.   

The result of this diploma thesis is the geodetic documentation of the real gas line 

construction in the given area including the map underlying documents in a scale of 1: 500 

and the creation of the geometry plan in order to mark the real burden, which will be used 

as an underlying document to register the real burden for the installation of the civil 

engineering construction – gas line – into the real estate cadaster.  

Key words:  gas line, planimetry, topography, geometric plan, documentation of the real 

construction realization 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

Bpv                       Baltský výškový systém po vyrovnání 

DOP                      Sníţení přesnosti (Dilution of precision) 
ETRS 89               Evropsky terestrický referenční systém 89 (European Terrestrial  

                              Reference System) 

EVRS                    Evropsky vertikálny referenční systém (European Vertical Reference 

                              System) 

GDOP                   Sníţení přesnosti v poloze a čase (geometric dilution of precision) 

GKÚ                     Geodetický a kartografický ústav 

GLONASS           Ruský globální druţicový polohový systém (GLObaľnaja      

                              NAvigocionnaja Sputnikovaja Sistema) 

GNSS                   Globální navigační satelitní (global navigation satellite system) 

GPS                      Globální polohový systém (Global Positioning System) 

HDOP                   Sníţení přesnosti v horizontálnem směru (horizontal dilution of   

                              precision) 

ITRS                     International Terestrial Reference System   

JTSK03                 Jednotná trigonometrická síť katastrální 2003 

md                                      Základní středné chyba délky  

mxy                                    Základní středné souřadnicová chyba 

NAVSTAR GPS  Americký druţicový navigační systém (Navigation System with Time  

                              And Ranging) 

PDOP                    Sníţení přesnosti v prostorové poloze (positional dilution of precision) 

RDOP                   Faktor  relativního sníţení přesnosti (Relative Dilution of Precision) 

RTK                      Kinematická metoda v reálném čase (real time kinemetic) 

S-Gr                      Státní gravimetrická síť 

SGRN                   Slovenská geodynamická referenční sít  

S-JTSK                 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS                 Slovenská prostorová observační sluţba 

SKTRF2009         Slovenské terestrické referenční rámce 

SPP                       Slovenský plynárenský průmysl   

ŠNS                       Státní nivelační síť    

ŠPS                       Statná prostorová síť     

ŠTS                       Statná trigonometrická síť 

ud                                        Kritérium přesnosti základní středné chyby délky 

ÚGKK                  Úřad geodesie, kartografie a katastru Slovenské republiky 

uxy                                      Kritérium přesnosti střední souřadnicové chyby 

VDOP                   Sníţení přesnosti ve vertikálnem směru (vertical dilution of precision) 

VGP                      Vektorový geodetický podklad  

VRS                      Virtuální referenční stanice 

ZPMZ                   Záznam podrobného měření změn 
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ÚVOD   

               Mezi konečné etapy zeměměřičských prací na stavbě patří vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavebního objektu nebo stavby. Při těchto pracích se 

vykonává zaměření prostorové polohy objektu, tvaru a rozměrů a přesné určení jeho relace 

vzhledem k vytyčovací síti, popřípadě ke geodetickým základům. Takové zaměření se 

provádí po ukončení realizace stavby a vytváří důleţitou součást dokumentace kaţdé 

realizované stavby. Inţenýrské sítě uloţené pod zemským povrchem, kam patří i plynovod, 

je nutné zaměřit před jejich zakrytím zeminou nebo jiným stavebním materiálem.      

             Cílem této diplomové práce je vyhotovení geodetické dokumentace skutečného 

provedení stavby plynovodu v katastrálním území Spišská Nová Ves část Červený jarok 

a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemena na přiznání práva 

uloţení inţenýrských sítí – plynovodu. 

                Diplomová práce se skládá z několika částí. Nejdřív jsou teoreticky popsány 

geodetické základy Slovenské republiky, metody měření polohopisného a výškopisného 

určení bodů a v dalších kapitolách je popsán postup při zpracování a vyhodnocení 

vlastního zaměření skutečného provedení stavby plynovodu v dané lokalitě a zhotovení 

geometrického plánu na vyznačení věcného břemena.  

              Výsledkem diplomové práce je geodetická dokumentace skutečného provedení 

stavby plynovodu v daném území včetně mapových podkladů v měřítku 1:500 a také 

vyhotovený geometrický plán na vyznačení věcného břemena, který bude slouţit jako 

podklad na zápis věcného břemena pro uloţení inţenýrských sítí – plynovodu v katastru 

nemovitosti. Veškerá geodetická dokumentace byla vyhotovená v souřadnicovém systému 

jednotné trigonometrické sítí katastrální (dále jen S-JTSK) a výškovém systému Balt po 

vyrovnaní (Bpv).              
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1 GEODETICKÉ ZÁKLADY SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 Vstupem Slovenské republiky do Evropské unie bylo nezbytné přijmout opatření, 

která respektují a zabezpečují poţadavky Evropské komise na vytvoření jednotného 

lokalizačního základu pro celou Evropu, která předpokládá závazný referenční systém 

evropský geodetický referenční systém 89 (dále jen ETRS89). Ve Slovenské republice byli 

přijaté ustanovení o budování národních geodetických referenčních systémů, které mají 

zajistit plynulý přechod z klasických geodetických základů na nové geodetické základy a 

jednotnost evropských geodetických referenčních systémů ETRS89 a evropských 

vertikálních referenčních systémů (dále jen EVRS) ve všech státech Evropy. Hlavním 

cílem v mezinárodním kontextu je udrţet slučitelnost slovenských geodetických základů 

s evropskými krajinami a se světem.  

1.1 Pasívní geodetické základy         

              Podle [1] pasívní geodetické základy tvoří geodetické body, kterých parametry 

jsou určené alespoň v jednom závazném geodetickém systému. Parametry geodetických 

bodů, za pomoci kterých se měří změny v katastru nemovitosti, se určují v těchto 

specializovaných sítích: 

 Státní prostorová síť (dále jen ŠPS) pro národní realizace Evropského terestrického 

referenčního systému. ŠPS – je budována jako reprezentant 3D prostorového systému 

ETRS89 na celém území Slovenska v rozsahu cca 4 600 geodetických bodů, které jsou 

rozděleny do čtyř tříd:  

-A třída (permanentní stanice globální navigační satelitní systém – 27 bodů),  

      -B třída – 71 bodů (speciální stabilizace s moţností epochového monitoringu 

      geodynamických změn, označovaná i jako Slovenská geodynamická referenční síť     

      - C třída – 1600 (body určené vícehodinovým měřením statickou metodou),  

      -D třída – 2900 (body určené přes Slovenskou prostorovou observační sluţbu - dále jen 

       SKPOS -  Kinematickou metodou měření v reálném čase – dále jen RTK).  

          Vyhlášená národní realizace ETRS89 je výsledkem zpracování národní realizace 

Slovenského terestrického referenčního rámce (dále jen SKTRF2009) za pomoci 

permanentních stanic SKPOS a bodů SGRN (B třída ŠPS) a je plně kompatibilní 
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s doporučením EU (EUREF, INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe). 

[5] 

 

Státní trigonometrická síť s alfabetickým kódem ŠTS pro národní realizaci 

souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální [1].     

ŠTS - nevyhovující kvalita souřadnic bodů polohové sítě zpracovaných v systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální, která je dominantní pro vybrané geodetické 

činnosti, byla napravená aktualizací souřadnic v nové realizaci JTSK03. V této síti nastala 

podstatná redukce udrţovaných geodetických bodů, které po určení v ŠPS mohou 

jednoznačnou transformací dostat souřadnice v realizaci JTSK03. [5] 

 

Státní nivelační síť s alfabetickým kódem ŠNS pro národní realizaci Baltského 

výškového systému po vyrovnání a Evropského výškového referenčního systému [1]. 

ŠNS- je budovaná nad mnoţinou nivelačních bodů Česko-slovenské jednotné nivelační sítě 

a člení se: 

    - nivelační síť 1. řádu – tvoří ji nivelační pořady seskupené do nivelačních polygonů, 

     které byly zaměřené technologií digitální nivelace.[5] 

    - nivelační síť 2. řádu, která je tvořená 879 nivelačních pořadů vloţených do oblastí 1.  

     řádu.[5] 

             V rámci budovaní nových integrovaných geodetických základů jsou do ŠNS 

připojovány geodetické body, které byly určeny a vedeny v ostatních národních 

geodetických sítích.  

V předcházejícím období bylo provedeno variantní vyrovnání měření 1. řádu, s doposud 

přijatým řešením určení normálních výšek k referenčnímu bodu Pitelová, který je nepřímo  

vyrovnaný v rámci evropské jednotky nivelační sítě (UELN) k referenčnímu bodu 

Amsterdam a k hodnotě zpřesnění realizace Bpv95. Protoţe body sítě 2. řádu jsou 

v současnosti ještě proměřovány a následně se předpokládá vyrovnání 2. řádu v návaznosti 

na 1. řad, veřejnosti se stále poskytují údaje v realizaci Bpv. [5]  

 

Státní gravimetrická síť (dále jen S-Gr) s alfabetickým kódem pro národní realizace 

Gravimetrického systému [1]. 

S-Gr - se člení: 
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- síť absolutních bodů - nultý řád (11 bodů). 

- síť bodů 1. řádu, která je tvořena body zapojenými do Jednotné evropské gravimetrické  

sítě (UEGN). 

- body 2. řádu, kterou tvoří převzaté body z původních gravimetrických sítí, na kterých  

bylo vykonané měření několika přesnými gravimetry. 

- body 3. řádu, na kterých bylo určeno tíhové zrychlení jen volným připojením, resp.  

jednoduchým měřením.[5] 

1.2 Aktivní geodetické základy  

               Aktivní geodetické základy tvoří dle [1]:  

 permanentní lokalizační sluţba označená jako Slovenská prostorová observační sluţba  

Stanice SKPOS jsou provozovány na vybraných bodech ŠPS. Geodetické základy zřizuje a 

spravuje Geodetický a kartografický ústav v Bratislavě zřízený Úřadem geodesie, 

kartografie a katastru Slovenské republiky (dále jen ÚGKK) [1].  

 

 1.2.1 Slovenská prostorová observační sluţba – SKPOS 

               Zahájení technologií globálních navigačních satelitních systémů vedlo k 

vytvoření Slovenské geodynamické referenční sítě, která je od roku 1993 sledovaná 

v opakujících se kampaních se záměrem posuzovat kromě polohy bodů i rychlost pohybu 

těchto bodů. Tím byly vytvořeny podmínky pro první určení národní realizace ETRS89.   

SKPOS je permanentní sluţba globálních druţicových navigačních systémů, kterou tvoří  

síť kooperujících stanic a tvoří součást ŠPS.  

SKPOS zpracovává a v reálném čase poskytuje geocentrické souřadnice na přesné 

lokalizace objektů a jevů. Aktuálně je tak do poskytovaného síťového řešení sluţby 

SKPOS připojených 26 referenčních stanic (viď obrázek č. 1.1)   
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                      Obr. 1.1 Umístnění bodů referenčních stanic SKPOS [7] 

 

Na těchto referenčních stanicích jsou umístněné přijímače Trimble NETR5 a antény 

Zephyr Geodetic Model 2 globálních navigačních satelitních systémů (dále jen GSNN), 

které umoţňují příjem 72 kanálů-signálů L1,L2 a L5 z druţic NAVSTAR GPS a L1,L2  

druţíc GLONASS a jejich přímé připojení na rezortní VPN – WAN síť. Tato rezortní 

virtuální privátní síť umoţňuje správu a přenos dát prvotních observovaných údajů 

z referenčních stanic do centra – správce geodetických základů – Geodetický a 

kartografický ústav (dále jen GKÚ). Stanice jsou rozmístněný po celém území Slovenské 

republiky ve vzdálenostech 33 – 83 km tak, aby sluţba poskytovala dostatečnou přesnost 

v reţimu RTK (real time kinemetic) na katastrální mapování – tj. subcentimetrovou  

přesnost. Zeměměřičské body SKPOS jsou osazeny modulem nucené centrace, do které je 

osazovaná centrační tyč na stabilizaci antény. Body jsou umístěny na střechách budov, 

které jsou ve správě resortu Úřadu geodézie, kartografie a katastru nemovitostí Slovenské 

republiky. Body -  Gánovce, Liesek a Partizánske jsou osazené na pilířích hloubkové 

stabilizace, splňujících kriteria pro geodynamický monitoring. Bod Gánovce (GANP) je 

přepojený na evropsku permanentní síť (EPN) a světovou permanentní síť (IGS). Jedinou 
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externí stanicí je bod BBYS, který zabezpečuje vojenský Topografický ústav v Banské 

Bystrici.[6][7]  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Obr.1.2 geodetický bod ŠPS Gánovce (GANP) [19] 

 

SKPOS pokrývá svými sluţbami  SKPOS-cm, SKPOS-dm a SKPOS-mm celé území 

Slovenska. Jsou poskytovány v mezinárodních standardizovaných formátech, proto jsou 

kompatibilní se všemi běţnými rovery a zpracovatelskými softwary.  

 Sluţba SKPOS-cm poskytuje korekce k fázovým měřením a je poskytovaná v síťovém 

řešení virtuální referenční stanice (dále len VRS). V zájmu garantování homogenní 

přesnosti určování prostorové polohy na celém území SR v souřadnicovém systéme 

ETRS89 je v současnosti poskytované síťové řešení VRS. Po upřesnění platných souřadnic 

referenčních bodů v souřadnicovém systému S-JTSK umoţňuje uplatnění jednoho 

globálního transformačního klíče mezi S-JTSK a ETRS89. Pro postprocessingové 

(dodatečné) zpracování sluţba poskytuje registrovaným uţivatelům údaje prostřednictvím 

webového serveru www.skpos.gku.sk ve veřejně známém formáte RINEX (Receiver 

Independent Exchange format). Uţivatel má moţnost pro zvolenou prostorovou polohu 

nechať vygenerovat ze síťového řešení údaje s frekvencí 1, 5, 10, 15 a 30 vteřin 

v poţadovaném rozsahu. Alternativou je poskytnutí údajů z vybrané referenční stanice. 

Permanentní stanice jsou společně zpracovávané a jsou vyuţívané na poskytování síťového 

řešení pro potřeby RTK měření.  Síťové řešení sluţby je vhodné zejména proto, ţe 

s výhodou eliminuje nedostatky jako: 

http://www.skpos.gku.sk/
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 Umoţňuje vykonat měření aj při výpadku některé referenční stanice 

 Značně eliminuje sníţení polohové přesnosti, které je způsobeno narůstající délkou 

základnice  

 Eliminuje negativní vliv ionosféry 

 Eliminuje vliv troposféry     

 Zajišťuje vyšší spolehlivost měření a pozitivně ovlivňuje sníţení inicializačního 

času. 

Prostřednictvím SKPOS zabezpečuje rezort geodézie přesnou a homogenní realizaci 

ETRS89 na Slovensku.  

Pro tyto uvedené výhody GKÚ poskytuje výlučně síťové řešení konceptem VRS pro účely 

měření metodou RTK. Princip spočívá ve vygenerování dát pro virtuální stanici 

nacházející se v blízkosti měřiče, která mu slouţí jako báze během měření a zároveň 

k poskytování korekcí z této virtuální stanice. Na co nejpřesnější vygenerování virtuální 

stanice a jejich korekcí slouţí především reálná GNSS observace z nejbliţší referenční 

stanice a korekční modely systematických chyb generované interpolováním dat celé sítě. 

Zahuštěním sítě se přesnost interpolovaných dát zkvalitní a zvýši se kvalita výsledků. [12] 

[7]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Bc. Martina Kedžuchová: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
plynovodu v k.ú. Spišská Nová Ves 

 

2012  17 

 

2 MĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU 

               Úkolem zeměměřictví je určování prostorové polohy geodetických bodů, které 

jsou umístěny na povrchu terénu, nebo na různých objektech za pomoci přiměřených 

technologických postupů za účelem vyhotovení mapy. Pokud znázorníme výsledky 

měření, vzniká zmenšený obraz daného území v rovině mapy. Pro splnění dané úlohy je 

třeba účelné vyjádření prostorové polohy předmětu měření zeměměřickými veličinami a 

volba vhodných pomůcek, prostředků na zobrazení výsledků měření, volba vhodné metody 

měření, její přesnost a způsob zobrazení. Výběr vhodné metody měření polohopisu a 

výškopisu se volí podle zaměřovaného objektu, členitosti terénu, poţadované přesnosti 

měření a také aby náklady byli v souladu s vykonanou prací. Mezi ně můţeme zařadit 

metodu polárních souřadnic doplněnou o výškopisné měření plošní nivelace a tachymetrii. 

Významné uplatnění při takovém měření mají také metody letecké i pozemní 

fotogrammetrie. [8]  

2.1 Podrobné polohopisné měření 

                  Měřením polohopisu je charakterizováno zaměření všech význačných pevných 

bodů pro dané území ať uţ přírodních anebo umělých, které vyjadřují daný prostor.  

Při podrobném polohopisném měření zaměřujeme lomové body hranic pozemků, parcel, 

zemědělských kultur, půdorysy budov, komunikací, břehů vodných toků, vodních ploch, 

všech inţenýrských sítí a dalších prvků polohopisu.  

Některé metody podrobného měření polohopisu jsou:   

o metoda pravoúhlých souřadnic – ortogonální metoda 

o metoda polární 

o metoda protínání vpřed 

o metoda číselné a elektronické tachymetrie 

o metody měření polohy bodů technologií GSSN  

o fotogrammetrické metody 

Uvedené geodetické metody měření polohopisu jsou vyuţívané se zřetelem na hustotu 

zástavby, provoz dopravy, členitost terénu a jiné skutečnosti a v praxi se navzájem 

kombinují. Polohu bodu v prostoru určíme za pomoci tři souřadnic. Jeho polohu v rovině 

určují souřadnice x, y (polohopis) a třetí souřadnice určuje jeho výšku H v prostoru 
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(výškopis). Výsledným podkladem podrobného měření polohopisu jsou číselné a grafické 

data, z kterých vypočteme souřadnice podrobných bodů, slouţících k vyhotovení originálu 

základní mapy a k výpočtu výměr parcel. [3] 

  

 2.2 Podrobné výškopisné měření  

               Měření výškopisu má své specielní zásady. Výškopisné útvary můţeme vyjádřit 

za pomoci vhodně zvolených bodů, které charakterizují tvářnost terénu. Mnoţství 

podrobných bodů výškopisného měření volíme s přihlédnutím na morfologii terénu, 

předpokládanou hustotu vrstevnic, přesnost jejich zobrazení a podle měřítka, v které ma 

být mapa vyhotovená. Pro členitější terén a pro vyšší poţadavky na přesnost měření 

výškopisu je potřebná větší hustota podrobných bodů, jakoţ i důmyslnější výběr jejich 

rozmístnění. Výškové poměry v mapách velkých měřítek se zobrazují vrstevnicemi, pro 

některé terénní tvary technickými šrafami, případně pouze výškovými kótami.   

        Pro výškopisné měření pouţíváme několik metod, které volíme podle členitosti 

terénu, jeho přehlednosti, přesnosti zobrazení a podle měřítka, v které ma být mapa 

vyhotovená. Mezi ně patří například:   

            - metoda plošné nivelace- výškově určováné body jsou jiţ určeny   

              polohopisně 

            - polární výškopisná metoda- provádí se součastně s polohopisnou polární  

              metodou trigonometrické určování výšek 

            - číselné tachymetrie   

            Předmětem měření výškopisu jsou výškově určeny body polohopisu a 

topografických tvarů. Výškopisné měření zahrnuje: 

o zaměření bodů terénního reliéfů, které jsou potřebné na vyjádření terénu 

vrstevnicemi, nebo kótami  

o zaměření kótovaných bodů – rohy budov, středy křiţovatek, pomníky a podobně  

o    výpočet relativních výškových rozdílů – vrcholy kop, sedla, odpočinky, styky údolnic, 

dna příkopů a podobně [3] [8]       

   

                         

  

 



Bc. Martina Kedžuchová: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
plynovodu v k.ú. Spišská Nová Ves 

 

2012  19 

 

    

3 METODA GLOBÁLNÍHO NAVIGAČNÍHO SATELITNÍHO    

    SYSTÉMU (GNNS) 

          

               Globální navigační satelitní systém (dále jen GNSS) je metoda, kdy druţicový 

pasivní rádiový systém slouţí k určení polohy, času a rychlosti v reálném čase na 

kterémkoli místě na Zemi. Vyuţívá pasivní dálkoměrnou metodu pro určování polohy 

uţivatele. Vzdálenosti jednotlivých druţic od uţivatele jsou určovány pomocí doby 

potřebné k absolvování této dráhy rádiovým signálem vysílaným druţicemi. Pro stanovení 

rychlosti pohybu uţivatele se vyuţívá Dopplerova jevu. Obecně se pojmem GNSS 

označuje kaţdá technologie nebo systém pro druţicovou navigaci. [10] 

 3.1 Struktura GNSS 

Systém GNSS se skládá ze tří segmentů 

 řídící  

 kosmický 

 uţivatelský  

              3.1.1 Řídící segment 

              Řídící segment se skládá z monitorovaných stanic na zemském povrchu, 

provádějících monitorování kosmického segmentu, jeho vyhodnocování a úpravy tak, aby 

plnil správně svou funkci. Jde hlavně o sledování signálu druţic, vyhodnocování chování 

druţic, určování parametrů jejich oběţných drah, sledování a korekce hodin na druţicích, 

aktualizace parametrů vysílaných druţicemi, manévry druţic, údrţbu druţic, koordinaci a 

řízení celého systému. Na obr. 3.1 je zobrazeno rozmístění stanic pro systém globální 

polohový systém (dále jen GPS), které jsou umístněny na velkých vojenských základnách 

armády USA po celém světě. [9]  
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                         Obr. 3.1 Rozmístnění pozemních stanic řídicího segmentu GPS [16] 

              3.1.2 Kosmický segment 

              Kosmický segment zahrnuje soustavu umělých druţic Země, jeţ mají přesně 

definované oběţné dráhy. Segmenty se liší typem oběţných drah, sklonem a počtem 

oběţných drah, výškou, druţicemi, jejich počtem a rozmístěním na oběţných drahách (obr. 

3.2). Kosmický segment musí být umístěn tak, aby co nejlépe plnil poţadavky 

uţivatelského segmentu, a přitom nepřesahoval limitní moţnosti řídícího segmentu. 

Oběţné dráhy druţic systému GPS jsou kruhové s výškou 20 200 km a sklonem drah 55°. 

Doba oběhu jedné druţice je přibliţně 12 hodin. Oběţných drah bylo zvoleno šest, kaţdé 

přísluší čtyři druţice. Počet druţic ve vesmíru, včetně rezervních je 24. [9] 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
                                        Obr. 3.2 Rozmístění družíc okolo Země[17] 
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                3.1.3 Uţivatelský segment 

                Uţivatelský segment se skládá z GPS přijímačů jednotlivých uţivatelů, které 

umoţňují přijímat signály z druţic a získávat z nich informace o své poloze a čase. 

Uţivatelský segment tvoří pasivní přijímače schopné přijímat a dekódovat signály z druţic. 

Druţice vysílají signály a uţivatelský GPS přijímač zjišťuje čas jejich příjmu. Z doby, 

která uplyne mezi vysíláním a příjmem signálů určuje vzdálenost přijímače k druţicím. Z  

parametrů svých drah a z polohy druţic v daném okamţiku určí přijímač uţivatele svou 

polohu. [10] 

3.2 Určování prostorové polohy vyuţitím technologie GNSS 

               Určování prostorové polohy vyuţitím technologie GNNS se stává běţně 

vyuţívanou metodou při řešení celé řady úloh v různých odvětvích činností člověka. V 

současnosti jsou dostupné dva funkční druţicové systémy, které zabezpečují určování 

polohy a času kdykoli a kdekoli na Zemi nezávislé od aktuálních meteorologických 

podmínek a to - NAVSTAR GPS (USA) a GLONASS (Rusko). Oba systémy pracují na 

podobném principu a kooperují při jejich vyuţívaní. V budoucnu se uvaţuje jejich 

rozšíření o systém GALILEO.     

               3.2.1 Stručný popis systému NAVSTAR GPS 

               NAVSTAR (Navigation System with Time And Ranging) - navigační systém pro 

určování času a vzdálenosti pomocí druţic. Provozovatelem tohoto systému je 

Ministerstvo obrany USA. Vývoj systému GPS byl zahájen na začátku 70. let americkým 

vojenským letectvem pro vojenské účely. Poskytuje uţivatelům vybavených speciálními 

přijímači informaci o jejich okamţité poloze, rychlosti, směru pohybu a o přesném čase. 

Hlavním cílem koncepce GPS je navigace statických i pohybujících se objektů pro 

vojenské účely.  Základní metodou navigace je měření pseudovzdáleností mezi anténou 

přístroje a čtyřmi druţicemi nad horizontem. Na základě znalosti polohy druţic 

v geocentrickém souřadnicovém systému je moţné odvodit souřadnice antény přijímací 

aparatury. Pro určení rozdílu mezi časovým systémem hodin druţice a časovým systémem 

hodin přijímače je nutné měření na čtyři druţice. GPS byl vytvořen pro přesnou navigaci 

v reálném čase - poloha a vektor rychlosti musí být známý ihned po provedeném měření. 

[3][10]    



Bc. Martina Kedžuchová: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
plynovodu v k.ú. Spišská Nová Ves 

 

2012  22 

 

                 3.2.2 Stručný popis systému GLONASS 

     Globální navigační druţicový systém GLONASS (GLObaľnaja NAvigocionnaja 

Sputnikovaja Sistema) je ruská alternativa NAVSTAR. Jeho koncepce vznikla jiţ 

počátkem 70. let minulého století v reakci na sdělení vznik NAVSTAR. [11]  

Princip GPS a GLONASS je totoţný, oba systémy se však navzájem liší v několika 

bodech. Zatímco GPS druţice pouţívají stejnou frekvenci, ale odlišné kódy pro 

individuální identifikaci, druţice GLONASS vysílají stejné identifikační kódy na odlišných 

frekvencích.  

  Druţice GLONASS jsou rozloţených ve třech dráhových rovinách, jejichţ sklon k 

rovníku je 64,8
o
. Kaţdá druţice má i malý odráţeč, pomocí kterého je moţné měřit 

vzdálenost ke druţici i pomocí laserové lokace. Dráhy druţic jsou téměř kruhové s výškou 

19100 km, druţice mají nejenom niţší ţivotnost (3 roky), ale i problémové fungování. 

Oproti GPS jsou signály GLONASS dostupné civilním uţivatelům bez omezení. Tento 

systém nepracuje s plným počtem druţic, neumoţňuje celosvětové pokrytí po celý den a je 

velmi nespolehlivý. Budoucnost systému GLONASS je z finančních důvodů ohroţena. Po 

rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se financování systému zhoršilo, coţ se projevilo 

na jeho spolehlivosti. [10]  

 3.2.3 Stručný popis systému GALILEO 

              Galileo je nový navigační systém, jehoţ vznik podporuje Evropská unie a 

Evropská vesmírná agentura (European Space Agency - ESA). Měl by to být civilní systém 

úplně nezávislý od systémů NAVSTAR a GLONAS, ale současně má být natolik 

kompatibilní, aby bylo moţné jeho sdílení s těmito systémy. V první fázi byl vyvinutý 

systém EGNOS, který pokrývá území Evropy pomocí geostacionárních druţic. Současně 

se sledují druţice systémů NAVSTAR a GLONAS. Odměřené údaje se přenášejí do 

zpracovatelského centra v Toulouse (Francie). Zde se vypočítají WADGPS korekce a 

zkontroluje se integrita celého systému. Získané údaje vysílají druţice v navigační správě. 

[11] 

 3.3 Princip určení polohy technologií GNSS 

              Probíhá na základě měření navigačních parametrů (vzdálenost druţice – přijímač, 

radiální rychlost druţice vzhledem k přijímači). Druţice vysílá pro uţivatele signály 
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v podobě sloţitého signálu. Poté následuje výpočet polohy druţic pomocí informace o 

jejich pohybu v druţicovém souřadnicovém systému. Provede se určení polohy (rychlosti) 

přijímače s vyuţitím měřených parametrů řešením soustavy rovnic obsahujících jako 

neznámé souřadnice přijímače a jejich časové změny. K určení aktuální polohy přijímač 

počítá pseudovzdálenosti, tj. vzdálenosti mezi přijímačem a viditelnými druţicemi (nad 

obzorem). Pseudovzdálenosti se vypočítají na základě znalosti rychlosti šíření rádiového 

signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu. Na závěr se provede transformace 

určených souřadnic do souřadnicového systému přijímače. Pro určení dvojrozměrné 

polohy (většinou zeměpisná délka a šířka), pro určení trojrozměrné polohy (navíc výška) 

minimálně ze čtyř druţic. Příjem menšího počtu druţic znemoţní výpočet polohy. Naopak 

vyšší počet druţic určení polohy dále zpřesňuje.[10] 

3.4 Metody měření technologií GNSS  

              V následujících podkapitolách jsou popsány metody měření technologií GNSS, 

mezi které řadíme statickou metodu, pseudokinematickou metodu, rychlou statickou 

metodu, metodu Stop and Go a kinematickou metodu v reálném čase.  

 3.4.1 Statická metoda  

              Jedná se o základní geodetickou metodu vyuţitím technologie GNSS, při které se 

poloha bodů určí pomocí fázových měření. Tato metoda patří k metodám s  nejpřesnějšími 

výsledky. Přístroje jsou umístěné na koncových bodech základnice, z kterých u jednoho 

bodu musí být známé geocentrické souřadnice. Parametry základny tj. délku, azimut, 

zenitovou vzdálenost získáme relativním určením polohy ze známého na určovaný bod. 

Základna se určí s přesností v milimetrech a přesnost její určení závisí od délky základnice, 

počtu současných měření druţíc a geometrické uspořádaní druţic. Pozorování musí být 

provedeno nejméně na čtyři druţice a příjem signálu by měl být spojitý. U statických 

metod je vyţadována délka pozorování od třiceti minut aţ po několik hodin s ohledem na 

počet druţic, délku základny a poţadovanou přesnost. Vzdálenosti, které určujeme, mohou 

být v rozmezí od několika metrů aţ do stovek kilometrů. Základní podmínkou provedení 

měření je, aby ve výšce 15°- 20° nad horizontem nebyla ţádná překáţka, jeţ by mohla 

zabránit příjmu přímočaře se šířícímu druţicovému signálu. Relativní statické určování 

polohy je zaloţeno na měření fáze nosné vlny L1 nebo obou vln L1 a L2. Observační sérií 
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nazýváme časový interval, během kterého probíhá současné měření na dvou nebo více 

bodech.  [2]   

 3.4.2 Pseudokinematická metoda 

              Metoda vyţaduje dva přístroje – jeden přístroj je umístěný v referenčním bodě a 

s druhým se pohybuje po určovaných bodech. Na všech bodech je provedeno několika 

minutové měření. Celý postup měření na všech bodech se zopakuje, aţ uplyne jedna 

hodina. Získané údaje na všech bodech v první etapě jsou zpracovány společně podobnými 

úkony jako při statické metodě. Proto jsou postupy řešení ambiquit analogické jako při 

statické metodě. Pro úspěšnou aplikaci metody je potřeba změnit konfiguraci druţic mezi 

prvním a druhým měřením. Výhodou metody je, ţe při přesunutí nemusí být přijímač 

zapnutý. Nevýhodou je potřeba opakovat měření na stejném bodě. Proto je táto metoda 

vhodná pro malé území.[2] 

              3.4.3 Rychlá statická metoda 

              Tato metoda je velmi podobná klasické statické metodě s výjimkou výrazného 

zkrácení doby měření. Zkrácení doby měření se určí technologií rychlého určení ambiquit, 

které získáme dvěma způsoby. 

-První způsob vychází z technických zlepšení při měření pseudovzdáleností. Kombinací 

fázových měření s přesnými vzdálenostmi jsou ambiquity určeny během několika minut. 

-Druhý způsob vychází ze speciálních statických postupů, které vyuţívají větší počet 

nadbytečných měření při příjmu signálu z většího počtu druţic. Ambiquity jsou určeny 

také během několika minut. 

Vhodnost metody  závisí na počtu druţic nad horizontem a jejich geometrické konfiguraci.  

Výhodou metody je, ţe nepoţaduje nepřerušený příjem signálu při přesunutí mezi body, 

stačí jen jedno postavení přijímače. Výsledky rychlé statické metody se neliší od klasické 

metody o více jak 1 - 2 cm při délce observačních sérií 12 – 20 minut a základnách do 20 

km, podmínkou je dvojfrekvenční přijímače s P – kódem.  Úspěch metody závisí na 

úplném dobudování vesmírného segmentu GNSS, tzn., aby byl zabezpečen současný 

příjem 4 - 8 druţic na kterémkoli místě na Zemi.[2] 
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              3.4.4 Metoda Stop and Go  

              U této metody se ambiquity určí na začátku vlastního měření. Jednotlivé firmy 

mají rozdílný systém řešení. Po určení ambiquit se provádí měření, které probíhá tak, ţe 

pohyblivým přijímačem měříme jen několik vteřin na jednotlivých bodech. Při měření 

musí být zachován nepřerušený příjem signálu všech druţic. Kdyby došlo ke ztrátě signálu, 

je potřebné znovu vyřešit ambiquity. Z toho vyplývá, ţe se tato metoda můţe pouţívat jen 

v otevřeném terénu bez překáţek.[2] 

              3.4.5 Metoda v reálném čase RTK (Real Time Kinematics) 

              Princip spočívá v okamţitém přenosu změřených dat referenčního přijímače za 

pomoci rádiového spojení do pohybujícího se přijímače. Přijímač má v sobě zabudovaný 

software na zpracování fázových měření. Hned po inicializaci se z měření obdrţených 

z referenčního přijímače a z vlastních měření mohou tvořit diference a uskutečnit celkové 

zpracování relativního určování polohy s vyuţitím vysílaných efemerit.  

Spolehlivost RTK závisí zejména od výkonu rádiového modemu, který zabezpečuje 

spojení referenčního a pohybujícího se přijímače. Alternativní moţností je spojení 

přijímačů prostřednictvím sítě GSM.    

Měření metodou RTK lze realizovat dvěma postupy: 

 statické měření v reálném čase – nejlepší výsledky se dosáhnou, jestliţe 

měření na bodu trvá několika minut. Výsledné souřadnice jsou průměrem 

měření z intervalu, během kterého byl přijímač na určovaném bodu. Polohová 

přesnost se udává:  5mm +  2ppm . b, kde b je vzdálenost mezi referenčním a 

pohybujícím se přijímačem  

 kinematické měření v reálném čase – pohybující se přijímač plynule mění 

svou polohu, registrují se okamţité souřadnice. Záznam souřadnic můţe být 

v intervalu 0,1 s aţ několik desítek sekund. Polohová přesnost se udává: 

      10 mm + 2ppm . b, kde b je vzdálenost mezi referenčním a pohybujícím se  

      přijímačem. [11] 

 Měřit lze jak ve WGS 84 souřadnicích, tak i v národních souřadnicových systémech. 
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3.5 Zdroje chyb měření technologií GNSS 

             Poznání zdroje chyb při měření, nám umoţní vyvarovat se jich v praxi. Proto jsou 

v následující kapitole některé z nich. Ke zdroji chyb při měření technologii GNSS patří 

ionosférická a atmosférická refrakce, chyby hodin druţice a přijímače, multipath, sníţení 

přesnosti, výběrový přístup a antispoofing.  

              3.5.1 Ionosférická a atmosférická refrakce 

            Druţicový signálu prochází k uţivateli atmosférou, kde dochází k atmosférické 

refrakci v důsledku větší hustoty vzduchu, co má za následek změnu rychlosti šíření 

signálu. 

             3.5.2 Vlivy, které ovlivňují refrakci  

Výška druţic nad obzorem - z nízko letící druţice je signál ovlivněn více neţ signál 

z druţice letící blízko zenitu. Kdyţ signál prochází atmosférou, musí se zvětšit 

vzdálenost. 

Ionosféra - Hustota ionosféry závisí na Slunci, na jeho sluneční aktivitě napr. sluneční 

bouře. Ve dne narůstá vliv Slunce na ionosféru a zpomaluje signál a v noci je vliv 

ionosféry velmi malý. Vliv této chyby můţeme odstranit dvoufrekvenčním měřením.   

Vodní pára – Na signál působí také vodní pára, která je obsaţena v atmosféře. Tento 

vliv, vyvolávající chybu v poloze, můţe být sníţen pouţitím atmosférických modelů. [4] 

               3.5.3 Chyby hodin druţice a přijímače 

               Stává se, ţe velmi přesné atomové hodiny nacházející se na druţici čas od času 

zpomalují a vzniká malá chyba, která ovlivňuje přesnost v určení polohy. Ministerstvo 

obrany USA monitoruje druţice a v případě, ţe zjistí odchylku, můţe ji s vyuţitím řídícího 

segmentu opravit. [4] 

               3.5.4 Multipath 

               Multipath vznikne, kdyţ druţicový signál nedojde přímo k anténě, ale zasáhne 

blízky objekt, odrazí se k anténě, přičemţ vykoná větší dráhou. Multipath se dá redukovat 
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vyuţitím speciálních antén. Pro zvýšení přesnosti se pouţívají prstencové antény, které se 

skládají ze 4 aţ 5 soustředných prstenců okolo antény, které zadrţí odraţené signály.[4]  

 

 

                                                 Obr 3.3 Princip vzniku Multipathu.[4]  

  

 3.5.5 Sníţení přesnosti 

              Sníţení přesnosti (dále jen DOP - Dilution of Precision) znamená míru vlivu 

geometrie druţic a je odvozeno od prostorové polohy druţic na obloze. DOP má vliv na 

chybu určení polohy. Dobré rozmístění druţic na obloze chybu v poloze sníţí a nevhodné 

rozmístění ji naopak zvětší. Odlišné typy DOP mohou být počítány pro různé rozměry - 

VDOP – sníţení přesnosti ve vertikálním směru, HDOP – sníţení přesnosti 

v horizontálním směru, PDOP  – sníţení přesnosti v prostorové poloze, GDOP – sníţení 

přesnosti v poloze a čase. Nejvýhodnější způsob minimalizace vlivu GDOP je provádět 

měření v době, kdy je k dispozici větší počet druţic, přitom je nutno uvaţovat, ţe signály 

z nízko nad obzorem letících druţic jsou obecně zatíţeny větším mnoţstvím zdrojů chyb. 

K dosaţení nejlepších výsledků se doporučuje vyloučit z měření druţice, které jsou 

v menší výšce neţ 15°  nad obzorem.[4] 

 3.5.6 Výběrový přístup 

              Nazýváme jím proces, který uplatňuje ministerstvo obrany USA na GPS signál.  

Spočívá v záměrném zhoršování přesností měření manipulováním signálů pro civilní a 

nepřátelské ozbrojené sily. Výsledkem je sníţení přesnosti v určení polohy. To vytváří 

problémy civilním uţivatelům, kteří pouţívají k určení své polohy pouze jeden GPS 

přijímač. U uţivatelů diferenčních systémů se tento problém neprojevuje. Toto 

znehodnocení bylo v roce 2001 zrušeno.[4] 



Bc. Martina Kedžuchová: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
plynovodu v k.ú. Spišská Nová Ves 

 

2012  28 

 

 3.5.7 Anti – Spoofing  

               Anti – Spoofing stejně jako výběrový přístup zabraňuje civilním a nepřátelským 

armádním silám v přístupu k P – kódu. Z toho důvodu je přístupný jen C/A kód, který 

mohl být znehodnocen výběrovým přístupem. Anti – Spoofing zakódoval P – kód do 

signálu, který se nazývá Y – kód. Vygenerovat tento kód mohou jen uţivatelé vojenských 

přijímačů. Vojenské GPS přijímače se vyznačují vyšší přesností, neboť nepouţívají 

k výpočtu polohy C/A kód, ale pouţívají P – kód. Poloha vypočítaná z P – kódu musí být 

10 krát přesnější neţ z C/A kódu. [4] 

3.6 Výhody technologie GNSS 

  Mezi přednosti měření technologii GNSS patří: 

-     umoţňuje měření v kaţdém počasí  

- nevyţaduje viditelnosti mezi body,  

- moţnost určit souřadnice bodů a jejich vzdálenost s centimetrovou přesností, i kdyţ 

jsou body navzájem vzdáleny aţ několik desítek kilometrů  

- naměřené výsledky poskytují velmi vysokou geodetickou přesnost. Většina úkolů 

můţe být vykonána v kratším čase a s méně lidmi  

- určení pevných bodů pro měření totálními stanicemi a budovaní lokálních sítí 

bodových polí – nezávislé určení polohy jednotlivých bodů na ostatních bodech. [4] 

3.7 Omezení technologie GNSS 

               Pro správnou práci přijímačů GNSS signálů, se vyţaduje příjem signálů z 

nejméně 4 druţic pohybujících se minimálně 15° nad obzorem. Přitom nesmí být 

druţicový signál blokován vysokými budovami, stromy a jinými vysokými předměty. To 

způsobuje rušení aţ výpadek v příjmu signálů vysílaných druţicemi, co má za následek 

sníţení přesnosti výsledků měření. Z tohoto důvodu je velmi obtíţné pouţívat GNSS 

v husté městské zástavbě nebo v lese. Toto omezení se musí nahradit klasickým měřením 

elektronickými tachymetry nebo jejich kombinací s technologii GNNS. Měření technologií 

GNSS nelze provádět uvnitř staveb, tunelů, v podzemí a v místech, kde není moţný příjem 

signálů z druţic. [4] 
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   4 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEB. 

           Dokumentace skutečného provedení staveb patří k závěrečným etapám 

zeměměřických prácí na stavbě.  Takové měření se provádí v období, kdyţ se poloha, 

výška a tvar stavby nemění stavební činností. V dokumentaci skutečného provedení stavby 

jsou zaznamenány všechny změny a úpravy uskutečněné v průběhu realizace stavby. 

Účelem vyhotovení této dokumentace je kontrola dodrţení parametrů objektů v projektové 

dokumentaci. Tyto změny jednotlivých parametrů objektů musí být zaznačeny i 

v projektové dokumentaci uvedené stavby. Cílem zaměření a vyhotovení geodetické časti 

dokumentace skutečného provedení stavby, nebo celého komplexu staveb, je z hlediska 

prostorového osazení staveb poskytnout výchozí materiál na hodnocení kvality stavebního 

díla po ukončení díla a také reálné zaměření a zobrazení skutečně postavených objektů.  

Tyto podklady potom slouţí na zpracování účelové mapy velkého měřítka ale i jako 

podklad na vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní uspořádaní.    

 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby zabezpečuje autorizovaný 

geodet a kartograf dodavatele.  

Dokumentace skutečného provedení stavby tvoří podklad především pro: 

 kolaudaci stavby 

 zpracovaní údajů pro tvorbu geografických informačních systémů (GIS) 

 projektovou činnost a rekonstrukční práce 

 pro vyhotovení účelových map 

Dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena podle poţadavků 

odběratele, podmínek dodavatele v rámci odběratelsko – dodavatelských vztahů a 

předepsané přesnosti podle náleţitých předpisů. Výsledek geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby tvoří mapa daného objektu nebo území.     

Výsledky prací geodetické dokumentace skutečného vyhotovení stavby podléhají 

autorizačnímu ověření zeměměřickému inţenýrovi oprávněnému k ověření výsledků 

geodetických činností.    
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5 ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

   SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY PLYNOVODU.  

     5.1 Popis lokality 

                  Lokalita Červený jarok se nachází v katastrálním území Spišská Nová Ves. 

Část zaměřované lokality se nachází v intraviláne města  a  část v extraviláne města. 

Je umístněna v jihozápadní časti města Spišská Nová Ves, za sportovním letištěm, v 

blízkosti Národního parku Slovenský raj. Město Spišská Nová Ves se nachází v nadmořské 

výšce 430 m. n. m. Z této lokality je výhled na panoramu Vysokých Tater a také na 

panoramu města Spišská Nová Ves.  

Daná lokalita má tvořit lukrativní prostředí pro individuální bytovou zástavbu pro 133 

rodinných domů o celkové rozloze 15 1648 m².  

Výstavba plynofikace v této lokalitě se začala v září 2010 a ukončená byla v prosinci 2010.  

Investorem výstavby je město Spišská Nová Ves. Jedná se o středotlaký plynovod.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Označení lokality Červený jarok [14] 
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       Obr. 5.2 Lokalita Červený jarok s vyznačenými stavebními pozemky[14]  

5.2 Přípravné práce  

              Vlastnímu měření předcházejí přípravné práce. Tyto práce zahrnují obeznámení 

s projektovou dokumentací pro realizaci objektu, zajištění mapových podkladů daného 

území, rekognoskaci terénu, volbu připojení měření ke geodetickým základům a vhodné 

metody měření.      

Dnem 1. 4. 2011 vstoupila v platnost vyhláška 75/2011 Z. z., která definuje realizaci 

souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální jako soubor rovinných 

souřadnic vybraných bodů Státní prostorové sítě a platnou realizací S-JTSK je 

souřadnicový systém JTSK 03. Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení 

stavby plynovodu bylo ukončené v prosinci 2010, teda v čase, kdy platilo původní znění 

uvedené vyhlášky – 300/2009 Z. z. Proto bylo zpracování geodetické dokumentace 

skutečného provedení stavby plynovodu vyhotovené v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv.   
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              5.2.1 Rekognoskace terénu  

               Rekognoskace území je důleţitou činností před zahájením zeměměřických prací 

v terénu. Slouţí k posouzení terénu, jeho členitosti, charakteru zástavby, dostupnosti 

lokality, viditelnosti při měření a vhodném rozmístnění měřické sítě. 

       Rekognoskace terénu proběhla dne 16. 9. 2010. Dané území se nachází v mírně 

zvlněném terénu s dobrou viditelností, ve kterém se zatím nenachází ţádna zástavba. Před 

začatím stavby plynovodu v dané lokalitě byly podle poţadavek investora vytyčeny 

hranice existujících pozemků, které byly stabilizované dřevěným kolíkem a které byly před 

měřením skutečného provedení stavby plynovodu převzaté od investora.  

V blízkosti dané lokality byl nalezen bod Státní prostorové sítě 3712SN 1004, který byl 

pro účel tohoto měření nepouţitelný, z důvodů velké vzdálenosti ostatních bodů Státní 

prostorové sítě (ŠPS) - geodetických základů. To byl důvod k volbě jiného polohového a 

výškového připojení měření. Po obchůzce dané oblasti měření bylo zvoleno zaměření 

lokality metodou GSSN – metodou RTK s připojením do sítě SKPOS při počte 

observovaných 8 aţ 15 satelitů a fixním řešením vůči VRS. Bod  ŠPS 3712SN 1004 by 

mohl být vyuţit pro kontrolu měření, na kterém by stála báze, v případě metody RTK bez 

připojení do SKPOS. To by však vyţadovalo ještě jeden GNSS přijímač s rádiovým 

modemem.  

Důleţitým faktorem spolehlivého měření metodou GNSS je volba vhodného 

transformačního klíče. Body ŠPS 3712SN1002, 3712SN1003, 3712SN1007, 3712SN1009, 

J14-500, J14-511  svojí polohou a rozmístněním byly vhodné na vytvoření lokálního 

transformačního klíče, který je potřebný pouţít k převodu souřadnic naměřených v 

geodetickém systému ETRS 89 na souřadnice S-JTSK.    
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                                Obr. 5.3 Rozmístnění bodů ŠPS [18]       

5.3 Pouţité přístroje a pomůcky 

               K měření byly pouţité tyto přístroje a pomůcky: 

- Kompaktní bezdrátový geodetický GPS/GLONASS přijímač  Topcon HiPer + GGD 

- Polní kontrolér Topcon FC 200 

- Měřické pásmo 50 m 

Technické parametry přijímače TOPCON HiPer + GGD: 

 Je to kompaktní bezdrátový geodetický GPS/GLONASS přijímač se zabudovanou 

anténou, bateriemi a GSM/GPRS modemem, kterého technické parametry jsou uvedené 

v tabulce 5.1 

Technické parametry přijímače TOPCON HiPer+GGD                              tabulka 5.1       

Parametry sledování 

 

Sledovací kanály -  40 kanálový integrovaný GNSS přijímač 

Sledované signály 

 

 

 

 

Sledovací kanály (standard) – 40 L1 kanálu (20 GPS L1 + L2 

Sledovací kanály (volitelné) - 20 GPS L1+L2 (GD), 20 GPS L1 + 

GLONASS (GG) 

L1/L2 C/A a P kód a nosná 

Výkonové parametry 

 

Statická, rychlá statická metoda - H: 3 mm + 0,5ppm, V: 5mm + 0,5ppm 

RTK -H : 10 mm + 1 ppm, V: 15mm + 1 ppm 

Parametry 

GPS+antény 

 

GPS / GLONASS anténa – integrovaná 

Základ antény – anténa na rovné desce 

Rádiová anténa -  UHF anténa umístněná na střed 
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Modem 

 

Typ rádiodemu -  Interní Tx/ Rx UHF (volitelný frekvenční rozsah) 

Rádiomodem – externí (volitelný) 

Bezdrátová 

komunikace 

Komunikace – BlueTooth
TM

 verze 1.1 comp. 

I/O 

 

Komunikační porty  - 2x sériový (RS232) 

Další I/O signály – 1pps, Event Marker 

Indikátor stavu – 4x3 barevní-LED, dvě funkční klávesy (MINTER) 

Řídicí zobrazovací jednotka – externí polní kontroler 

Paměť a registrace 

 

Vnitřní paměť – 96MB 

Záznam syrových dat – 20 krát za sekundu ( 20Hz) 

Typ dát – kód a nosní L1 a L2, GPS a GLONASS 

 

 

Provozní podmínky 

 

Obal – lisovaný hliník – robustný a vodotěsný 

Pracovní teplota – od -35⁰C aţ + 55⁰C 

Rozměry – 159 x 172 x 88 mm 

Hmotnost – 1,65 kg 

 

                                                           

 

        Obr. 5.4 TOPCON HiPer + GGD                   Obr. 5.5 TOPCON FC 200 

Technické parametry polního kontroleru TOPCON FC 200: 

            FC 200 je kompaktní velmi odolný polní počítač, který splňuje poţadavky 

moderního sběru dát a ovládaní zařízení. Pracuje s operačním systémem Windows CE a 

má vestavěný snadno čitelný barevný dotykový displej.  Má zabudovaný aplikační 

program TOPSURV, který přináší pokrokovou technologii v oblasti moderního sběru dát 

v terénu. Vyjímatelná Li-lonová baterie zajišťuje aţ 15 hodin nepřetrţitého provozu. 

Pomocí integrované bezdrátové komunikační technologie Bluetooth je moţné navázat 

datové spojení s jiným zařízením.  

 

http://www.google.sk/imgres?q=topcon+Hiper+++GGD&start=176&hl=sk&sa=X&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=0wNZpD5zEPOlJM:&imgrefurl=http://www.topoex.es/productos/alquiler-gps/&docid=R2QI7GNwY1pOoM&imgurl=http://www.topoex.es/wp-content/uploads/hyperpro1-188x280.jpg&w=188&h=280&ei=509eT97dAYnOswbHgpCcDA&zoom=1
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5.4 Transformace souřadnic  

   Body ŠPS  3712SN1002, 3712SN1003, 3712SN1007, 3712SN1009, J14-500, J14-511, 

které jsou rozmístněny kolem zaměřívaného území, byly pouţity na vytvoření lokálního 

transformačního klíče. K transformaci souřadnic byla pouţita Helmertová podobnostní 

transformace v rovině. Lokální transformační klíč byl vytvořen v programu TOPSURV 

před samotným měřením. Při vytvoření lokalizace do aplikace TOPSURV byl importován 

seznam souřadnic uvedených identických bodů ŠPS v souřadnicovém systému  ETRS89. 

Postupným přidáváním jednotlivých identických bodů v souřadnicovém systému S-JTSK 

se body v souřadnicovém systému ETRS89 přetransformuji do souřadnicového systému S-

JTSK. Tak se vytvořil lokální transformační klíč, který je vyuţíván k transformaci 

souřadnic všech měřených bodů v dané lokalitě. V tabulkách 5.1, 5.2 jsou uvedeny 

souřadnice bodů v souřadnicových systémech S-JTSK a ETRS89 a na obr. 5.6 je zobrazen 

protokol lokálního transformačního klíče, kde K před samotným číslem bodu značí 

souřadnici v systému S-JTSK a W souřadnici v systému ETRS89 .    

 

Souřadnice bodů transformačního klíče v souřadnicovém systému S-JTSK    tabulka 5.2 

Číslo bodu ŠPS Y - S-JTSK (m) X – S-JTSK (m) Nadmořská výška 

Bpv (m) 

3712SN1002 309 905,19 1 205 881,70 541,16 000 

3712SN1003 324 856,80 1 214 608,27 984,10 000 

3712SN1007 308 266,90 1 220 689,56 889,98 000 

3712SN1009 306 238,90 1214 651,80 515,90 000 

J-14-500 315 932,41 1 219 535,43 816,13 200 

J-14-511 316,706,25 1 209 781,74 524,49 300 

 

Souřadnice bodů transformačního klíče v souřadnicovém systému ETRS89    tabulka 5.3 

Číslo bodu 

ŠPS 

B (⁰) σ (m) L(⁰) σ (m) H (m) σ (m) 

3712SN 

1002 

49⁰00´05,39062´´ 0,0024 20⁰35´35,66055´´ 0,0018 582,6710  0,0142 

3712SN 

1003 

48⁰54´55,93838´´ 0,0031 20⁰23´46,06176´´ 0,0027 1026,4040 0,0187 

3712SN 48⁰52´09,64893´´ 0,0031 20⁰37´36,12582´´ 0,0028 931,8940  0,0194 
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1007 

3712SN 

1009 

48⁰55´28,41586´´ 0,0031 20⁰38´59,33263´´ 0,0028 557,5100 0,0175 

J-14-500 48⁰52´33,16777´´ 0,0033  20⁰31´17,34855´´ 0,0025 858,305 0,0205 

 

J-14-511 48⁰57´47,02652´´ 0,0044 20⁰30´12,39382´´ 0,0029 566,364 0,0203 

 

  Obr. 5.6 Protokol lokálního transformačního klíče v programu TOPSURV                                

                                   

5.5 Měřičské práce v terénu 

              Dne 20. 9. 2010 po všech přípravných prácích, rekognoskaci terénu jsem začala 

ze samotním měřením. Pro zaměření skutečného provedení stavebních práci plynovodu 

bylo nutné zaměřit polohopisné a výškopisní prvky jednotlivých větví plynovodu a jeho 

součástí. Měřičské práce byly realizované ještě před samotným zakrytím plynovodu. Pro 

měření plynovodu byla zvolena metoda GSSN kinematická metoda v reálném čase - 

metoda RTK s připojením do sítě SKPOS při počtu 8 aţ 15 observovaných satelitů a 

fixním řešením vůči VRS. Tato metoda vyuţívá přenos korekcí fázových měření od 

referenčního k pohybujícímu se přijímači. V pohybujícím se přijímači je zabudovaný 

software, který zpracovává přijaté data. Sítě stanic, které nepřetrţitě určují svoji polohu, 
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slouţí jako druhá měřicí aparatura. Pro vlastní měření postačuje jen jeden přijímač GNSS, 

druhý poskytuje zrovna tato síť. Referenční stanici tvoří síť permanentních stanic SKPOS. 

Jakákoliv stanice v síti má přesně určené souřadnice a k naší měřící aparatuře přenáší 

jenom korekce přes online internetové spojení do přijímače. Přijímač se připojí k serveru 

SKPOS a zašle řídicímu serveru své identifikační data a svou aktuální polohu. Server 

SKPOS vytvoří co nejblíţe k poloze přijímače virtuální referenční stanici, ke které se 

budou vztahovat korekce a které v zápětí server začne vysílat. Přijímač po obdrţení těchto 

korekcí ihned vyhodnotí kvalitu přijatých dat a pomocí zabudovaného softwaru, tyto 

zpracovává a také hned provádí jejich transformaci. Po zpracování všech dat zobrazuje 

přímo souřadnice měřených bodů. Přesnost této metody měření je centimetrová. Taková 

přesnost měření pro naše práce vyhovuje.  

Před samotným měřením byly uloţeny do kontroléru parametry lokálního transformačního 

klíče a tím jsme zabezpečili, ţe všechny naměřené podrobné body byly zaznamenané 

v paměti kontroléru uţ v souřadnicích S-JTSK.  

Účinností vyhlášky [13] je moţné měřičskou síť připojit jen na body ŠPS nebo na body 

určené prostřednictvím SKPOS. Připojení měřičské sítě na body státní trigonometrické sítě 

a body podrobného polohového bodového pole dle [13] jiţ není moţné. Vytvoření 

měřičské sítě pomocí pasivních geodetických základů z bodů ŠPS nebylo vhodné pro jejich 

nízký počet a veliké vzdálenosti mezi nimi. Proto byla měřičská síť vytvořená připojením 

přímo na aktivní geodetické základy, které tvoří SKPOS.    

Všechny potřebné podrobné body byli zaměřené přímo určením bodů technologií GNSS 

s vyuţitím SKPOS. 

Měření bylo prováděno tak, ţe kaţdý zaměřený podrobný bod byl v kontroléru uloţený 

s jednoznačným kódovým znakem tak, aby při zpracovávání výsledku bylo jasné, o který 

bod jde. Kódový znak udává význam a potřebné náleţitosti podrobných bodů k obsahu a 

struktuře mapové dokumentaci a umoţní roztřídění prvků v grafickém softwaru podle 

předem nadefinovaných atributů. Osa plynového potrubí byla zaměřovaná v místě uloţení 

potrubí a také ve stejném místě na úrovni terénu. Na kaţdém podrobném bodu byla 

observace po dobu 5 epoch.   

Celkově bylo zaměřeno 67 plynových přípojek a 9 větví. Celková délka zaměřené trasy je 

3 843,34 m. 
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 5.5.1Předmět zaměření skutečného vyhotovení stavby plynovodu 

Předmětem měření bylo: 

 Plynovod a jeho součástí   

- tvoří je tyto polohopisné a výškopisné prvky: 

- průběh celé větve plynovodu -  souběţně s ukládáním potrubí  

- osa potrubí- v místě uloţení potrubí a také ve stejném místě na úrovni terénu 

- počáteční, koncové a uzlové body trasy 

- lomové body trasy (horizontální a vertikální) 

- body napojení přípojky a koncové body přípojky 

- všechny přípojky   

- svislé části přípojky 

- zařízení a příslušenství přípojky 

-místa se změnou dimenze u plynovodu a také u přípojky  

-místa se změnou materiálu u plynovodu a také u přípojky 

- všechna zařízení a příslušenství plynovodu jako: 

- čuchačky 

- chráničky (obr. 5.8, 5.9) 

- ochrany potrubí 

- uzávěry 

- elektrotvarovkové spoje – spojky, koleno, místa rozvětvování - T - kusy (obr. 5.7) 

- všechny typy měřících a propojovacích vývodů a přepojovacích objektů 
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                     Obr. 5. 7 Místo rozvětvování plynovodu – T kus 

 

                     Obr. 5.8 Chránička plynového potrubí 
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                           Obr. 5. 9 Bod na začátku chráničky plynového potrubí 

  

 Prvky tvořící polohopis mapové dokumentace  

- všechny změny v polohopisném zaměření uličního pásu 

- všechny podrobné body potřebné pro vyhotovení geometrického plánu na vyznačení   

   věcného břemena v katastru nemovitosti.  

- zaměření výškového průběhu plynovodu a přípojek bylo vykonáno zaměřením výšek na    

   horní části potrubí    

- ke všem podrobným bodům polohopisu a plynovodu a jeho součástí byly určeny  

   nadmořské výšky     

V mém případě bylo potřebné měřit pouze výše uvedené prvky.  

Podle [15] se ale kromě těchto prvků plynovodu a jeho součástí měří ještě:    

- křiţované vedení plynovodu se všemi podzemními inţenýrskými sítěmi – zaměřují 

se 2 body na linií křiţované podzemní inţenýrské sítě jiného správce s plynovodním 

vedením   

- všechny typy měřících a propojovacích vývodů a propojovacích objektů 

nacházejících se na plynovodu a také na přípojkách 
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- obtoky 

- odvodňovače – v případě, ţe se nacházejí ve vzdálenosti 0,4 m od potrubí, zaměřují 

se jedním bodem. Pokud jsou ve větší vzdáleností, zaměřuje se samostatně 

odvodňovač a jeho napojení na hlavní potrubí  

- uliční pás   

- objekty regulačních stanic  

- objekty protikorozních opatření a telemetrie    

- telekomunikační sítě v správě SPP 

 5.6 Přesnost měření 

Přesnost měřičských prácí a výsledných souřadnic podrobných bodů je stanovena 

charakteristikami přesností a kriteriem přesnosti. 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní středná 

souřadnicová chyba mxy, daná vztahem (5. 1) 

                               225,0 yxxy mmm                                                                     (5.1) 

kde mx, my    jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. Charakteristikou relativní   

přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní středná chyba md délky d přímé  

spojnice těchto bodů vypočítané ze souřadnic. Souřadnice podrobných bodů se určí 

tak, aby charakteristika mxy  nepřesáhla kritérium uxy=0,08m a charakteristika md 

nepřesáhla kritérium ud vypočítané pro kaţdou délku d ze vztahu (5.2) v metrech. 

                                                                                                            (5.2) 

Dosaţení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí oměrných měr, nebo kontrolním měřením 

délek přímých spojnic bodů a jejich porovnáním s délkami vypočítanými ze souřadnic, 

nebo nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru bodů a jejich 

porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi.[13] 

5.7 Zpracování naměřených hodnot 

              Po ukončení měření, dne 6. 12. 2010 bylo přistoupeno k dalšímu zpracování 

naměřených dat. Při zpracování všech naměřených údajů jsem postupovala v souladů 

s normou STN 013410, STN 013411 a s pravidly pro tvorbu geodetické dokumentace 

v rámci Slovenského plynárenského podniku (dále jen SPP) č.21/95  
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    Pravidla pro tvorbu geodetické dokumentace v rámci SPP  

 Pro jednotnost postupu SPP vypracoval pravidla podle, kterých je třeba postupovat při 

zaměření a zpracovávání projektové dokumentace stavby plynovodu a také dokumentace 

skutečného provedení stavby plynovodu. 

Podle poţadavek SPP se měření polohopisu vykonává v souřadnicovém systému S-JTSK a 

měření výškopisu ve výškovém systému Bpv. Měření polohopisu a výškopisu musí 

splňovat kritéria pro 3. třídu přesnosti podle STN 013410 Mapy velkých měřítek.  

Dle poţadavku SPP není nutné zobrazit výškové údaje v grafické analogové dokumentaci. 

Výškové údaje budou zobrazeny jen v digitálním tvaru výkresu. Grafická dokumentace 

musí být vyhotovená v měřítku 1:500 pro intravilán a měřítku 1:1000 pro extravilán.  

   

Obsah dokumentace skutečného provedení stavby plynovodu odevzdané v analogové 

(papírové) podobě  

1. technická zpráva – příloha č. 1 

2. seznam souřadnic a výšek podrobných bodů plynovodu a jeho součástí–příloha č. 2 

3. výkres skutečného vyhotovení v měřítku 1:500 – příloha č. 3 

4. seznam délek plynovodu a jeho přípojek – příloha č. 4 

 

 

Obsah dokumentace odevzdané v elektronické podobě na digitálním nosiči     

1. technická zpráva – název „ts.doc“ 

2. seznam souřadnic a výšek podrobných bodů plynovodu a jeho součástí 

3. výkres skutečného vyhotovení v měřítku 1:500 

4. seznam délek plynovodu a jeho přípojek  

 

 

5.8 Vlastní zpracování naměřených hodnot plynovodu 

              Pro zpracování naměřených hodnot byt pouţit program Microstation Powerdraft 

V7.1 a nadstavba TePLYN 3.7 a 13 a tabulkový kalkulátor Excel.                              

Naměřené data, zaznamenané a uloţené v kontroleri, byly překopírované do počítače k 

dalšímu zpracování. V tabulkovém kalkulátoru MS Excel jsem nejdřív upravila seznam 

souřadnic podrobných bodů do poţadovaného tvaru a to číslo bodu, Y-ová souřadnice 
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bodu, X – ová souřadnice, výška terénu - Zt, výška potrubí - Zr a kódu pro příslušnou 

značku.  Výsledný seznam souřadnic podrobných bodů je vytvořen v aplikaci MS Excel 

(Příloha č. 2).   

Další úprava souřadnic pro zpracování spočívala v tom, ţe z podrobných bodů, které se 

nacházejí na úrovni terénu, se pouţije pouze výška tohoto bodu, čili výšku terénu přiřadím 

k odpovídajícímu podrobnému bodu na potrubí. Seznam souřadnic má doporučené 

přípony: „*.Z02", "*.Z07“, „*.ZD7" nebo „*.zs02“, „*.zs07“(obr. 5.10). 

 

 

Obr. 5. 10 Výřez seznamu souřadnic 

 5.8.1 Microstation Powerdraft V7.1 

              Microstation je interaktivní grafický program patřící do skupiny CAD (Computer 

Aided Design). Patří mezi hlavní produkty společnosti Bentley. Vyuţívají ho odborníci 

téměř v kaţdém technickém odvětví, kde je potřebné vytvářet technické výkresy, návrhy, 

studie v 2D a 3D prostředí. Proto byly vyvinuty různé nadstavby, které zjednodušují práci 

odborníkům v různých odvětvích, jako je strojírenství, geodézie a kartografie (mapy, GIS), 

stavebnictví, průmyslový design, elektronika, inţenýrské sítě. 

Pracuje s vlastním formátem, známým jako *dgn    
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 5.8.2 TePlyn - speciální geodetická nadstavba nad grafickým 

          systémem Microstation  - verze 3.7 a 13 

              TePlyn je účelová speciální geodetická nadstavba nad grafickým systémem, která 

umoţňuje vytvářet mapovou dokumentaci v digitální podobě pro potřeby SPP.  

         V této aplikaci byly zpracované naměřené data.  Pro práci v uvedeném programu 

bylo nutné nastavení nového projektu, které obsahuje základní údaje o projektu, jeho 

základní parametry, údaje o vyhotovitelovi daného projektu a poznámky. Nastavením 

nového projektu se  automaticky vytvoří čtyři soubory. Podle zadaného jména projektu 

nastaví aktívní projekt pro zadané jméno a otevře soubor <názov projektu>.001, přičem k 

němu referenčně připojí soubory 002 a 007. Soubor 001 – polohopis obsahuje výkres s  

veškerou polohopisní kresbu, soubor 002 – PBPP – obsahuje výkres s všemi měřičskými 

body, soubor 007 – plyn - obsahuje výkres s veškerou kresbou pro plynovod a jeho 

součastí a soubor D 007 – detail, který sa z rozhodnutí SPP nepouţívá.  Ve výkresu 007, ve 

vrstvě 63 jsou zobrazovány detaily, ve vrstvě 52 je zobrazována výška terénu a ve vrstvě 

53 výška potrubí – v závorce.  Při automatickém přepínaní výkresů se zachovávají všechny 

připojené referenční výkresy a jejich nastavení vrstev.    

 

    

 

 
 

  

  
Obr.5. 12 Ukázka panelu s jednotlivými 
výkresy v prostředí TePlyn 

         obr.5.11 Nastavení projektu v programu TePlyn 

 

Dalším krokem bylo načtení upraveného seznamu souřadnic, který se zobrazil na 

obrazovce počítače. V kaţdém výkresu samostatně jsem vynesené podrobné body 
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polohopisu, trasy plynovodu a jeho součástí spojovala liniemi a pomocí příslušných značek 

(obr. 5.13), atributů podle kódů zaznamenaných u jednotlivých podrobných bodů.   

 

 obr. 5.13 Značky pro středotlakové vedení  STL1v prostředí TePlyn 

                                   

 Po vykreslení kresby v jednotlivých výkresech jsem vyznačila popis k prvkům 

polohopisu, trasy plynovodu a jeho zařízení a přípojek. Popis je ve výkrese 007. 

  

Výpočet délky trasy, výpočet šikmých délek a počet plynových vedení podle zadaných 

kritérií byl uskutečněn pomoci funkce  → výpočet délek trasy → SELECT →a následně 

podle zadaného parametru.  

 

Zoznam dĺžok trasy plynovodu a prípojok 

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=     92.49 m Vod.dĺž.=     92.49 m Zač.=        298 

Kon.=        307 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    121.74 m Vod.dĺž.=    121.71 m Zač.=        307 

Kon.=        329 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    246.29 m Vod.dĺž.=    246.22 m Zač.=        278 

Kon.=        297 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=     88.55 m Vod.dĺž.=     88.47 m Zač.=        307 

Kon.=        457 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=     96.16 m Vod.dĺž.=     96.15 m Zač.=        433 

Kon.=        457 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    111.55 m Vod.dĺž.=    111.52 m Zač.=        457 

Kon.=        477 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    136.09 m Vod.dĺž.=    136.08 m Zač.=        478 

Kon.=        494 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    421.14 m Vod.dĺž.=    420.81 m Zač.=        365 

Kon.=        432 

STL1 VEDE   50  PE  2010       Šik.dĺž.=    328.70 m Vod.dĺž.=    328.35 m Zač.=        330 

Kon.=        365 

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

STL1 VEDE   50  PE  2010     9             1642.72 m             1641.79 m  

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

STL1 VEDE   50  PE           9             1642.72 m             1641.79 m  

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

STL1 VEDE   50               9             1642.72 m             1641.79 m  

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

STL1 VEDE   63  PE  2010       Šik.dĺž.=      0.20 m Vod.dĺž.=      0.16 m Zač.=          3 

Kon.=          4 

 

Obr. 5. 14 Ukázka seznamu vypočítaných délek trasy plynovodu 
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 Pouţitím rozmanitých ikon nacházejících se v poloţce menu →Výstupní úkoly →  se 

vykonávají různé výstupní úkoly – hektarová síť, severka, měřítko, výstupní tabulka a jiné.   

  

 

  

Obr. 5.15 Výstupní úkoly v prostředí TePlyn Obr. 5.16 Výstupní tabulka 

 

Výsledný výstup musí obsahovat také popis prvků plynovodu přímo v grafice výkresu, 

vyznačení směru toku plynu od bodu napojení po regulační stanici, hektarovou síť, popis 

hektarové sítě, severku, měřítko a tabulku, coţ bylo provedeno ve výkresech (obr. 5.18). 

Výsledný výstup tvoří mapa v měřítku 1:500. (příloha č. 3) 

   

Postup vyhotovení výkresu: 

- spuštění programu Microstation Powerdraft - TePlyn 

- zaloţení nového projektu 

- nastavení nového projektu 

- načtení seznamů souřadnic 

- vyhotovení kresby s rozčleněním do jednotlivých výkresů [15] 

- importování projektu do kresby 

- vytvoření tabulky a legendy 

- popis mapy  

- příprava na tisk (rám, kontrola kresby) 
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Obr. 5.17 Ukázka zpracované kresby v prostředí nadstavby TePlyn 

 

 Obr. 5.18 Ukázka zpracované grafické dokumentace připravené k tlači 
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Obr. 5.19 Ukázka zpracované grafické dokumentace plynovodu 
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 6 GEOMETRICKÝ PLÁN NA VYZNAČENÍ VĚCNÉHO 

    BŘEMENA.    

               V této kapitole je popsán postup vyhotovení geometrického plánu. Geometrický 

plán na vyznačení věcného břemena byl vyhotoven prosinci 2010 po uloţení plynovodu.  

Zpracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemena byl vyhotovený 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv  podle předpisů platných 

v době vyhotovení geometrického plánu. 

6.1 Záznam podrobného měření změn 

               Dokumentace změny, které slouţí jako podklad na vyhotovení geometrického 

plánu, k provedení změny v katastrálním operátu, nebo na opravu chyby v katastrálním 

operátu slouţí záznam podrobného měření změn (dále jen ZPMZ). Má grafickou a číselnou 

podobu.  

Číslovaní ZPMZ se provádí v kaţdém katastrálním území samostatně v aritmetickém 

pořadí od 1 aţ do 9999. ZPMZ na poţádání přidělí správa katastru a také přidělí na 

poţádání parcelní čísla nově vytvořených parcel. Tyto údaje jsou poskytovány i pomocí 

elektronické pošty. 

ZPMZ se skládá z těchto částí: 

   popisové pole – má předepsanou formu tlačivá, které obsahuje všeobecné údaje, údaje 

o měření změny, organizační údaje, přidělené údaje na zpracování změny z katastrálního 

operátu a potvrzení jejich přidělení, autorizační a úřadní ověření výsledků měření    

   grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn – vyhotoví se ve 

vhodně zvoleném měřítku, které zaručuje zřetelnost a čitelnost popisu. Grafické znázornění 

dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn obsahuje 

 - kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální mapy vykreslenou tenkou černou 

  čárou,  

- kresbu návrhu změn polohopisu vykreslenou tenkou červenou čárou, včetně sluček, 

označení nových druhů pozemků, parcelních čísel a přeškrtnutí zrušených hraníc, 

 - zákres bodů měřičské sítě a jejich čísel, zákres spojnic bodů měřičské sítě červenou 

čárkovanou čárou,  
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 - čísla podrobných bodů dosavadního stavu, kontrolních oměrných měr a ověřovacích měr 

černou barvou, 

 - čísla nově určených bodů červenou barvou  

 - vyznačení sídelních a nesídelních názvů, měřítka náčrtu, orientace náčrtu na sever 

   technická správa - obsahuje body měřičské sítě, pouţité podrobné body a jejich 

souřadnice, měřené údaje, včetně ověřovacích a kontrolních měr, předpis výpočtu výměr. 

  6.2 Geometrický plán  

                 Dle [13] je geometrický plán (dále jen GP) grafickým zobrazením nemovitostí, 

které vznikají rozdělením, nebo sloučením a vyhotovuje se na základě výsledků 

geodetických prácí. Je v něm vyjádřený stav nemovitosti před změnou a po změně, 

s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. 

V GP je také graficky znázorněno věcné břemeno k pozemku.  

 Dle [22] je technickým podkladem právních úkonů veřejných a jiných listin a slouţí jako 

podklad na vklad a záznam práv k nemovitostem.  Pro potřeby katastru nemovitosti se 

pouţívá výlučně úřadně a autorizačně ověřený.  

6.2.1Účel vyhotovení geometrického plánu 

               Geometrický plán se dle [13] vyhotovuje pro: 

  změnu hranice katastrálního území 

  rozdělení nemovitostí  

  sloučení nemovitostí 

 určení práv k nemovitostem vlastníků nebo jiných oprávněných osob 

 zaměření stavby 

 na vymezení rozsahu věcného břemena 

 na vymezení duplicitního vlastnictví 

 na zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitostí   

 pozemkové úpravy  
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 6.2.2 Podklady na vyhotovení geometrických plánů. 

                Údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací patří 

podle [22] mezi závazné podklady pro zhotovení GP. Kromě nich je moţné pouţit při 

zhotovení GP také další podklady, kterými mohou být údaje z operátu pozemkové nebo 

ţelezniční knihy, údaje bývalého pozemkového katastru, údaje z veřejných a jiných listin 

potvrzujících práva k nemovitostem ještě nezapsaným v listech vlastnictví, dokumentace 

geodetických prací a údaje o geodetických základech. Pokud existuje více podkladů, 

přednostně se pouţijí ty podklady, které mají vyšší měřičskou hodnotu. Rozhodující je 

stanovisko správy katastru.              

6.2.3 Časti geometrického plánu – podle [22] 

   Popisné pole – je umístněno v spodní části GP a uvádí se v něm zhotovitel, název 

kraje, okresu, obce, katastrálního území, číslo plánu, číslo listu katastrální mapy, účel a 

datum vyhotovení, způsob označení nových hranic, číslo záznamu podrobného měření 

změn, jméno autorizačního a úřadního geodeta, datum autorizačního a úřadního ověření a 

text “Souřadnice bodů označených čísly a ostatní měřičské údaje jsou uloţeny ve 

všeobecné dokumentaci.“    

   Grafické znázornění dosavadního stavu a návrh změn – vyhotovuje se jako kopie 

nebo zvětšenina katastrální mapy v měřítku s dobrou čitelností kresby a popisu. Měřítko 

grafického zobrazení se neuvádí.  Kresba má být orientována na sever, pokud není, vyznačí 

se sever směrovou růţicí. Dále obsahuje nejbliţší okolí řešeného území. Dosavadní stav se 

zobrazuje tenkou, plnou, černou čárou a nový stav se zobrazuje tenkou plnou červenou 

čárou. Práva k nemovitostem, které jsou zobrazené v jiných podkladech, jako je katastrální 

mapa, se zobrazují tenkou čárkovanou čárou s délkou čárek a mezer 1mm. Parcelní čísla 

dosavadního stavu jsou černé a parcelní čísla nového stavu červené. Parcelní čísla z jiných 

podkladů jsou černé a uvádějí se v závorce. V grafickém zobrazení GP na zřízení věcného 

břemena na přiznání práva uloţení inţenýrských sítí se zobrazuje průmět konkrétních 

inţenýrských sítí do zobrazovací roviny tenkou červenou čerchovanou čárou s délkou 

čárek 3 mm a velikostí mezer 1,3 mm a také čerchovanou čárou se zobrazí ochranné 

pásmo. Data o výšce sítí a hloubce uloţení podzemních vedení se nevyznačují.  

  Výkaz výměr parcel a dílů -  je sestava, v které se uvádí parcelní čísla a výměry 

parcel a dílu, druhy pozemků, způsob uţívání nemovitostí, popisná čísla staveb, čísla listů 
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vlastnictví a pozemkově-kniţních zápisnic, jména, příjmení a adresy vlastníků, drţitelů 

nebo nájemců, kontrolní součty a poznámky týkající se GP.  Výkaz výměr parcel obsahuje: 

- dosavadní stav dotčených nemovitostí před navrţenou změnou 

- změny, které obsahují označení dílů parcel arabskými čísly, výměra dílů parcel, jejich 

přičlenění k parcelám nového stavu a oddělení od dosavadního stavu  

- nový stav obsahující čísla nových a dosavadních parcel- po navrţené změně- jejich nové 

výměry, druhy pozemků a další údaje o nemovitostech, navrţených vlastnících a jiných 

oprávněných osobách. S plánovaným přechodem na víceúčelový katastr se výkaz výměr 

parcel GP odevzdává i ve výměnném formátu XML, který má označení: XY9999.xml, kde 

XY je dvoupísmenová zkratka katastrálního území a 9999 je číslo příslušného ZPMZ.     

6.2.4 Autorizační a úřední ověření geometrického plánu. 

Výsledný geometrický plán podléhá autorizačnímu a úřednímu ověření. Autorizační 

ověření vykoná autorizovaný geodet a kartograf, případně znalec v odboru geodezie a 

kartografie při vykonání znalecké činnosti, pokud má na to osobitou odbornou způsobilost 

na všech prvopisech výsledného operátu doloţkou. Doloţka obsahuje údaj o tom, ţe 

náleţitostmi a přesností odpovídá předpisům, jméno a příjmení, podpis, datum a otlaček 

kulatého razítka autorizovaného geodeta a kartografa. 

K úřednímu ověření GP se tento předkládá příslušné správě katastru v nejméně čtyřech 

autorizačně ověřených vyhotoveních, jedno vyhotovení GP se stává součástí katastrálního 

operátu. S geometrickým plánem se k úřednímu ověření předkládá autorizačně ověřený 

ZPMZ a elektronické podklady na aktualizaci souboru geodetických informací a souboru 

písemných informací.  Správa katastru před úředním ověřením přezkoumá soulad 

východiskových údajů s platnými údaji katastru nemovitostí a informačního systému 

geodetických základů ke dni ověření, a zda splňuje všechny náleţitosti podle příslušných 

předpisů. Při zjištění nesouladů a vad správa katastru vyhotoví protokol o kontrole a vrátí 

GP bez úředního ověření tomu, kdo ho vyhotovil. Pokud GP splňuje všechny náleţitosti 

příslušných předpisů, osoba pověřená katastrálním úřadem s osobitou odbornou 

způsobilostí vykoná úřední ověření v stanovených lhůtách. [1]    
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    6.3 Postup při zhotovení geometrického plánu  

                   Správu katastru v Spišské Nové Vsi jsem poţádala o vydání všech potřebných 

podkladů ke zhotovení geometrického plánu, a to: 

- Správa katastru mi přidělila číslo ZPMZ 6557E a poskytla vektorový geodetický podklad 

(dále jen VGP) s aktuální katastrální mapou řešené části v závazném výměnném formátu 

s označením SN6557pkn_1_1.vgi a SN6557pkn__1_5.vgi. 

- kopii z katastrální mapy daného území – mapový list 5-6,  

- kopii z mapy pozemkové knihy daného území – mapový list XV-11-6, XV-11-10, a 

z mapy bývalého pozemkového katastru daného území – mapový list XV-11-6,  XV-11-10,     

- údaje z informačního systému katastru nemovitostí o pozemcích rejstříku C katastru 

nemovitostí s parcelními čísly 6648/1,10050/1, 10050/2, 10040/1, 10141, 10042/1      

-údaje o pozemcích rejstříku E katastru nemovitostí s parcelními čísly 6079, 6331     

-údaje o pozemku evidovaném v pozemkové knize v katastrálním území Spišská Nová Ves 

jako cesta, který není evidován v ţádné pozemkově - kniţní zápisnici - tzv. neknihovaném 

pozemku s parcelním číslem 2611 

- kopií ZPMZ 5968E a geometrického plánu č.67/2008 na oddělení pozemků parcelní čísla 

10042/1, 10042/3 – 137, 10141.   

V katastrálním území Spišská Nová Ves je spravovaná číselná vektorová mapa.    

                6.3.1 Měřičské práce  

                Všechny měřičské práce, potřebné pro zhotovení geometrického plánu, proběhly 

současně se  zaměřením skutečného provedení stavby plynovodu (viz kapitola 5.7).  

 Souřadnice lomových bodů zaměřeného ochranného pásma plynovodu, které vyznačují 

věcné břemeno na přiznání práva uloţení inţenýrských sítí na pozemcích, byly převzaté 

z dokumentace skutečného provedení stavby plynovodu. Průběh obvodu věcného břemena 

byl odsunutý od měřené osy plynovodu v rozsahu 1m na kaţdou stranu a zároveň 

v některých částech průběhů věcného břemena je ztotoţněn s vlastnickou hranicí 

existujících pozemků.    

Potřebné body byly přečíslované podle poţadavek Správy katastru do desetimístního tvaru, 

kde první dvojčíslí bodu tvoří kód katastrálního území, další čtyřčíslí je číslo ZPMZ a 

poslední čtyřčíslí tvoří samotné číslo bodu.  
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              6.3.2 Přesnost měření 

              Přesnost měřičských prací a výsledných souřadnic podrobných bodů je stanovena 

charakteristikami přesností a kriteriem přesnosti. 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední 

souřadnicová chyba mxy, daná vztahem  

                               225,0 yxxy mmm                                                                     (6.1) 

kde mx, my jsou základní středné chyby určení souřadnic x, y. Charakteristikou relativní 

přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní střední chyba md délky d přímé 

spojnice těchto bodů vypočítaná ze souřadnic. Souřadnice podrobných bodů se určí tak, 

aby charakteristika mxy  nepřesáhla kritérium uxy=0,08m a charakteristika md nepřesáhla 

kritérium ud vypočítané pro kaţdou délku d ze vztahu (5.2) v metrech. 

                                                                                                            (6.2) 

Dosaţení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí oměrných měr, nebo kontrolním měřením 

délek přímých spojnic bodů a jejich porovnání s délkami vypočítanými ze souřadnic, nebo 

nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru bodů a jejich porovnání 

s prvotně určenými souřadnicemi.[13] 

              6.3.3 Ověření měření  

              V průběhu měření je třeba ověřit přesnost výsledků, jestli vyhovují daným 

kritériím přesnosti.  

 Ověření dosaţené přesnosti se vykoná na báze testování výsledků výběru podrobných 

bodů z dané lokality, v které se realizuje tvorba nebo údrţba mapy v jedné třídě přesnosti. 

Testování probíhá na podkladě statistické hypotézy výběru, který musí odpovídat 

stanovené třídě přesnosti [21]  

Podle [13] ověření dosaţení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí oměrných měr, nebo 

kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a jejich porovnání s délkami 

vypočítanými ze souřadnic, nebo nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic 

výběru bodů a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. Při ověřování relativní 

přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se vypočítají rozdíly délek podle vztahu:  

                                                            Δd = dm - dk,                                                                 (6.3) 

kde: 
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dm – délka spojnice vypočítaná z výsledných původních souřadnic 

dk – délka spojnice určená z přímého kontrolního měření  

Přesnost se pokládá za vyhovující, pokud platí: 

                                                    /Δd / 2ud [m]                                                             (6.4) 

a přitom je splněno, pokud alespoň pro 60 % testovaných délek platí kritérium 

                                                 / d ud [m]                                                                 (6.5)                        

kde:  ud – kritérium vypočítané podle (6.2) 

Současně s podrobným měřením jsem vykonala kontrolní měření a to tak, ţe jsem 

měřičským pásmem změřila délky přímých spojnic některých podrobných bodů a ty jsem 

porovnala s délkami vypočítanými ze souřadnic. Podle vztahu (6.3) jsem vypočítala 

rozdíly délek jednotlivých dvojic bodů. Na testování délek spojnic podrobných bodů jsem 

vybrala 43 dvojic podrobných bodu.  Pro vyhodnocení těchto testovaných dvojic bodů 

jsem pouţila aplikace MS Excel a Kokeš. V programu Kokeš jsem pouţila v rolovém 

menu aplikaci →Výpočty→ geodetické → kontrolní oměrné → na základě které, byly 

vypočteny délky dvojíce podrobných bodů ze souřadnic. Ty byly následně porovnány 

s délkami dm dvojíce podrobných bodů změřenými měřičským pásmem v terénu.  

V tabulkovém kalkulátoru MS Excel jsem vypočítala Δd, ud, 2ud.  Výsledky testování jsou 

uvedené v tabulce 6.1. 

Testování základní střední chyby délky md                                                          tabulka 6.1 

délka mezi body dk dm Δd ud 2ud 

21-22 20,78 20,76 0,02 0,096 0,193 

24-25 37,53 37,50 0,03 0,103 0,207 

41-43 37,82 37,85 -0,03 0,103 0,207 

43-45 9,47 9,49 -0,02 0,087 0,175 

46-48 23,33 23,38 -0,05 0,098 0,196 

47-49 18,49 18,45 0,04 0,095 0,190 

68-70 10,46 10,49 -0,03 0,089 0,177 

69-71 9,90 9,93 -0,03 0,088 0,176 

87-88 7,81 7,83 -0,02 0,086 0,171 

130-131 11,73 11,75 -0,02 0,090 0,180 

89-90 7,69 7,72 -0,03 0,085 0,171 

92-93 7,14 7,10 0,04 0,085 0,169 

94-95 7,12 7,10 0,02 0,085 0,169 

106-107 6,60 6,64 -0,04 0,084 0,168 
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107-108 27,42 27,45 -0,03 0,100 0,200 

109-110 5,53 5,50 0,03 0,082 0,165 

309-310 21,28 21,25 0,03 0,097 0,193 

310-311 5,63 5,61 -0,02 0,083 0,165 

377-376 8,58 8,55 0,03 0,086 0,173 

377-378 7,88 7,86 0,02 0,086 0,171 

266-267 17,25 17,29 -0,04 0,094 0,189 

284-285 6,91 6,94 -0,03 0,084 0,169 

293-294 25,54 25,58 -0,04 0,099 0,198 

294-295 6,64 6,67 -0,03 0,084 0,168 

297-298 15,26 15,23 0,03 0,093 0,186 

121-120 18,63 18,68 -0,05 0,095 0,190 

212-213 17,49 17,52 -0,03 0,094 0,189 

213-214 6,63 6,66 -0,03 0,084 0,168 

220-221 22,07 22,09 -0,02 0,097 0,194 

221-222 6,72 6,75 -0,03 0,084 0,168 

228-229 18,25 18,22 0,03 0,095 0,190 

235-236 22,20 22,23 -0,03 0,097 0,195 

236-237 6,62 6,60 0,02 0,084 0,168 

164-165 29,28 29,25 0,03 0,101 0,201 

169-168 24,95 24,95 0,02 0,099 0,197 

170-171 26,05 26,03 0,02 0,099 0,198 

172-173 23,93 23,95 -0,02 0,098 0,196 

173-174 24,59 24,55 -0,03 0,098 0,197 

136-137 23,65 23,95 -0,02 0,098 0,196 

137-138 23,87 23,89 -0,02 0,098 0,196 

294-296 12,90 12,93 -0,03 0,091 0,182 

296-295 6,36 6,38 -0,02 0,084 0,167 

295-293 14,80 14,82 -0,02 0,092 0,185 

 

Z výsledků testování vyplývá, ţe všechny ověřované podrobné body splňují poţadované 

kritéria přesnosti.    

 6.3.4 Volba identických bodů v dané lokalitě. 

              Zřetelně zjistitelné body v terénu a na mapě katastru nemovitostí jsou identické 

body. Slouţí na zobrazení a spojení výsledku měření s obsahem katastrální mapy. Jako 

identické body jsem zvolila vybrané podrobné body, které tvoří hranice nových pozemků, 
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které byly zaměřené geometrickým plánem č. 67/2008 a v katastru nemovitostí zapsané na 

základě listiny – darovací smlouvy V 3024/2008. Souřadnice těchto bodů byly převzaté 

z platné vektorové katastrální mapy a jsou uvedené v tabulce č. 6.2. 

   Souřadnice identických bodů z platné vektorové katastrální mapy tabulka 6.2  

 

 

. 

                6.3.5 Ověření identických bodů  

                Podle [13]  je třeba vykonat ověření identických bodů, které se vykoná určením 

jejich vzájemné polohy, nebo změřením vzdálenosti od nejméně dvou dalších bodů, které 

moţno pokládat za identické. Ověření se vykoná srovnáním výsledků s údaji 

dokumentovanými v souboru geodetických informací. Kontrola podrobného měření se 

vykonává současně s podrobným měřením.   

 Ověření identických bodů bylo realizované porovnáním polohové odchylky mezi nově 

určenými souřadnicemi bodů a souřadnicemi bodů z platné vektorové mapy. Vypočítané 

odchylky nemohou překročit mezní hodnotu kritéria uxy = 0,14 m pro kód kvality 

podrobného bodu 3. Vypočtené odchylky jsou v tabulce 6.3.  

 

Číslo identického bodu Y (m) X  (m) 

3559680132 314 519,98 1 212 724,89 

3559680176 314 552,27 1 212 712,13 

3559680040 314 280,72 1 212 978,33 

3559680070 314 295,87 1 212 045,23 

3559680081 314 569,58 1 212 994,19 

3559680271 314 700,75 1 212 967,92 

3559680383 314 903,75      1 212 872,11  

3559680214 314 641,33 1 212 824,58 

3559680242 314 549,61 1 212 895,25 

3559680159 314 490,50   1 212 846,42 

3559680118 314 414,62 1 212 781,90 

3501460486 314201.37 1212852.46   

3559680360 314 810,74 1 212 757,52 

3500870081 313 637,69 1 212 803,00 
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    Vypočítané odchylky identických bodů                                                                      tabulka 6.3    

   

Z kontroly vyplývá, ţe vypočítané odchylky nepřekročily mezní hodnotu kritéria přesnosti 

střední souřadnicové chyby  uxy .   

Číslo identického bodu Y (m) ΔY (m) X  (m) ΔX ( m) mxy(m) 

3559680132 VKM 

3559680132 měřené 

314 519,98 

314 519,91 

 

0,07 

1 212 724,89 

1 212 724, 86 

 

0,03 

 

0,05 

3559680176 VKM 

3559680176 měřené  

314 552,27 

314 552, 21 

 

0,06 

1 212 712,13 

1 212 712, 05 

 

0,08 

 

0,07 

3559680040 VKM 

3559680040 měřené 

314 280,72 

314 280,75 

 

-0,03 

1 212 978,33 

1 212 978, 24 

 

0,09 

 

0,06 

3559680070 VKM  

3559680070 měřené  

314 295,87 

314 295,92  

 

-0,05 

1 212 045,23 

1 212 045, 21 

 

0,02 

 

0,04 

3559680081VKM 

3559680081 měřené 

314 569,58 

314 569,55  

 

0,03 

1 212 994,19 

1 212 994,16 

 

0,03 

 

0,03 

3559680271 VKM 

3559680271 měřené 

314 700,75 

314 700,79 

 

-0,04 

1 212 967,92 

1 212 967,86 

 

0,06 

 

0,05 

3559680383 VKM 

3559680383 měřené 

314 903,75 

314 903,70      

 

0,05 

1 212 872,11  

1 212 872,08 

 

0,03 

 

0,04 

3559680214 VKM 

3559680214 měřené 

314 641,33 

314 641,30 

 

0,03 

1 212 824,58 

1 212 824,52 

 

0,06 

 

0,05 

3559680242 VKM 

3559680242 měřené 

314 549,61 

314 549,54 

 

0,07 

1 212 895,25 

1 212 895,22 

 

0,03 

 

0,05 

3559680159 VKM 

3559680159 měřené 

314 490,50  

314 490,48 

 

0,02 

   1 212 846,42 

   1 212 846,40   

 

0,02 

 

0,02 

3559680118 VKM 

3559680118 měřené 

314 414,62 

314 414,56 

 

0,06 

1 212 781,90 

1 212 781,82 

 

0,08 

 

0,07 

3501460486 VKM 

3501460486 měřené 

314 201,37 

314 201,42 

 

-0,05 

1 212 852,46 

1 212 852,43   

 

0,03 

 

0,04 

3559680360 VKM 

3559680360 měřené 

314 810,74 

314 810,72 

 

0,02 

1 212 757,52 

1 212 757,50 

 

0,02 

 

0,02 

3500870081 VKM 

3500870081 měřené 

313 637,69 

313 637,73 
0,04 

1 212 803,00 

   1 212 803,02 
0,02 0,03 
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              6.3.6 Zobrazovací práce 

              Zobrazovací práce jsem vykonala pomocí programu Kokeš 7.25, v kterém jsem 

vyhotovila grafické zobrazení dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn pro ZPMZ 

(příloha č. 6) a GP (příloha č. 7). Souřadnice lomových bodů ochranného pásma plynovodu 

jsem převzala z geodetické dokumentace skutečného provedení stavby plynovodu (viz 

kapitola 5.7). V programu Kokeš jsem provedla konverzi importováním souboru z aplikace 

Microstation powerdraft do programu Kokeš.  Pomocí funkce rolového menu Soubor → 

nový soubor jsem zaloţila nový soubor seznamu souřadnic s příponou „*.ss“ a stejným 

způsobem jsem vytvořila nový soubor výkresu s příponou „*.vyk“. Dalším krokem byl 

import dat prostřednictvím funkce rolového menu Soubor → import dat. Na obrazovce se 

zobrazí všechny naměřené podrobné body.  Po té jsem si otevřela vektorový geodetický 

podklad z katastru nemovitostí, v kterém jsem pomocí funkce Výkres → linie → tvorba 

linie (obr. 6.1) vykreslila linie rozsahu věcného břemena ve vrstvě TARCHY. Také jsem 

vykreslila čárkovanou čárou průběh hraníc pozemků dřívějších operátu. Pouţitím funkce 

Výkres  →  Práca s textom (obr. 6.2) jsem vypsala parcelní čísla pozemků dřívějších 

operátů uvedených v závorce. Pro zajištění správného vykreslení zobrazovaných prvků 

jsem při všech úkonech zadávala různé údaje (vrstvu výkresu, kreslící klíč, výška, font, 

vztaţný bod, stočení…). Pro zobrazení čísel bodů jsem pouţila funkci Výkres → Popis ZS 

do textu a zobrazení oměrných měr Výkres → Zložené prvky → Parcelné číslo a 

Kótovanie. 
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Obr. 6.1 Tvorba linie v programu Kokeš           Obr. 6.2 Práce s textem v programu Kokeš 

  

V tabulkovém kalkulátoru MS Excel jsem ve vytvořených šablonách vyplnila údaje do 

popisového pole ZPMZ (příloha č. 6), technické správy, výkazu výměr a popisového pole 

GP (příloha č. 7)   

     

6.4 Podklady na aktualizaci údajů katastru nemovitosti 

              K úřednímu ověření geometrického plánu je třeba odevzdat také elektronické 

podklady slouţící na aktualizaci údajů katastru nemovitostí. K aktualizaci souborů 

geodetických informací slouţí vektorový geodetický podklad v závazném výměnném 

formátu VGI a k aktualizaci souborů popisných informací slouţí výkaz výměr ve 

výměnném formátu XML. 

               6.4.1 Vektorový geodetický podklad. 

               K operátu geometrického plánu musí zhotovitel vyhotovit VGP, který se 

vyhotovuje v kaţdém katastrálním území bez ohledu na kvalitu geodetických informací. 

VGP slouţí na aktualizaci vektorové katastrální mapy a vektorové mapy určeného operátu. 

Správa katastru poskytne zhotovitelovi GP příslušnou část vektorové mapy ve výměnném 

formátu s označením XY9999pkn_C-D.vgi pro katastrální mapu a XY9999puo_C_D.vgi 
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pro mapu určeného operátu, kde  XY je dvoupísmenová zkratka katastrálního území, p 

označuje „podklad“, 9999 je číslo příslušného ZPMZ, C je kód kvality mapy a D je 

označení měřítka mapy. Zhotovitel odevzdá ve výměnném formátu VGP měřené (VGP 

mer) ve všech katastrálních územích, VGP transformované (VGP t) v katastrálních 

územích, kde je platná katastrální mapa nečíselná a VGP (VGP uo) na aktualizaci mapy 

určeného operátu, pokud ji správa katastru v daném katastrálním území spravuje. V 

případě vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemena zhotovitel GP 

tento podklad neodevzdává.   

Program Kokeš 7.25 s vyuţitím nadstavby ROEP jsem pouţila k tvorbě souborů VGI 

pomoci funkce Topológia, která automaticky stanoví topologické vztahy mezi objekty, 

přiradí k nim atributy a proběhne vhodné zobjektování. S vyuţitím funkce Kontrola jsem 

provedla kontrolu souborů VGI, která prověří správnost systematických a topologických 

prvků výkresu. Soubory jsem označila v předepsaném tvaru SN6557kn_1_1.vgi a 

SN6557kn_1_5.vgi. 

                6.4.2 Výkaz výměr ve výměnném formátu XML 

               Výkaz výměr ve formátu XML se zhotovuje jako podklad pro snadnější 

aktualizaci víceúčelového katastru nemovitostí a má označení XY9999.xml, kde XY je 

dvoupísmenová zkratka katastrálního území a 9999 je číslo příslušného ZPMZ. V případě 

vyhotovení GP na vyznačení věcného břemena se výkaz výměr ve formátu XML 

nevyhotovuje.   

6.5 Dokumentace potřebná k ověření geometrického plánu.           

              K úřednímu ověření GP je třeba odevzdat příslušné správě katastru tuto 

dokumentaci: 

 vektorový geodetický podklad – měřený – SN6557kn_1_1.vgi 

 vektorový geodetický podklad – SN6557kn_1_5.vgi. 

 nejméně 4 vyhotovení GP- autorizačně ověřených  

 1 vyhotovení ZMPZ, který je autorizačně ověřený  

 správný poplatek ve smyslu zákona 145/95 Z.z.  
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Obr. 6.3 Ukázka grafiky zpracovaného geometrického plánu v prostředí programu Kokeš 
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ZÁVĚR 

         Úkolem této diplomové práce je zhotovení geodetické dokumentace skutečného 

provedení stavby plynovodu v katastrálním území Spišská Nová Ves v lokalitě Červený 

jarok.  Zájmové území má tvořit lukrativní prostředí pro individuální bytovou zástavbu, 

v které je plánovaná výstavba 133 rodinných domů. 

         Předmětem měření bylo polohopisné a výškopisné zaměření celé trasy plynovodu a 

jeho součástí včetně všech přípojek. Celá trasa plynovodu a jeho součásti byly zaměřené ve 

výkopové rýze na horní okraj potrubí před zakrytím plynovodu. Trasu plynovodu tvoří 9 

větví, 67 přípojek plynovodu a celková délka zaměřené trasy plynovodu je 3843,34 m.  

         Dalším úkolem diplomové práce také bylo vyhotovení geometrického plánu na 

vyznačení věcného břemena na přiznání práva uloţení inţenýrských sítí – plynovodu pro 

zápis věcného břemena do katastru nemovitosti v dané lokalitě. Předmětem měření bylo 

polohopisné zaměření ochranného pásma plynovodu, které je 1m na kaţdou stranu od osy 

plynovodu. V některých částech ochranné pásmo je tvořeno vlastnickou hranicí stavebných 

pozemků.    

         Celé měření probíhalo v terénu bez zástavby a bez porostu. Pro měření byla zvolená 

metoda technologií GNSS, pouţitím dvoufrekvenčního geodetického přijímače TOPCON 

HiPer + GGD a polního kontroléru TOPCON F 200. Grafické zpracování naměřených dat 

skutečného provedení stavby plynovodu bylo vykonané pouţitím softwaru Microstation 

Powerdraft V7.1 s nadstavbou TePlyn verze 3.7 a 13  a grafické zpracovaní geometrického 

plánu na vyznačení věcného břemena v softwaru Kokeš verze 7.25. Při zpracování celé 

práce jsem se řídila právními předpisy a technickými normami platnými v čase vyhotovení 

prací a technickými podmínkami pro tvorbu geodetické dokumentace vydanými SPP 

závaznými pro území Slovenské republiky.  

        Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby plynovodu a 

vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemena bylo vyhotovené v 

souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.   

         Výsledkem geodetické dokumentace skutečného provedení stavby plynovodu je 

grafická dokumentace, kterou tvoří výkres skutečného vyhotovení v měřítku 1:500 a 

písemná dokumentace, kterou tvoří seznam souřadnic a výšek podrobných bodů plynovodu 

jeho součástí, seznam délek plynovodu a jeho přípojek, seznam šikmých délek. Dle 

poţadavku SPP není nutné zobrazit výškové údaje v grafické analogové dokumentaci. 



Bc. Martina Kedžuchová: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
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Výškové údaje jsou zobrazeny jen v digitálním tvaru výkresu. Uvedená dokumentace bude 

slouţit správcovi inţenýrských sítí k aktualizaci jejich dokumentace.    

         Výsledkem operátu geometrického plánu na vyznačení věcného břemena je záznam 

podrobného měření změn, vyhotovený geometrický plán a vektorový geodetický podklad. 

Autorizačně a úředně ověřený geometrický plán bude slouţit jako podklad pro zápis 

věcného břemena v katastru nemovitosti.    
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