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Anotace 

 

 Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi při výstavbě silového 

vedení v obci Horná Mariková. Geodetické práce zahrnují kompletní činnost 

geodeta při výstavbě elektrického vedení - tj. tvorba měřické sítě, vytyčení 

projektovaného stavu, zaměření skutečného provedení a vyhotovení 

geometrického plánu na uložení věcného břemene inženýrských sítí.  

 

 Výsledkem je technická dokumentace, která slouží investorovi. 

 

Klíčová slova: inženýrská geodézie, elektrické vedení  

 

 

Summary 

 

 This thesis deals with the geodetic measurements during construction of 

power lines in Horná Mariková. Geodetic works include complete activity of land 

surveyor in construction of power lines – that means creation of geodetic networks, 

staking off projected lines, measuring real state of construction and making the 

geometric plan for easement of engineering networks.     

 

 The result is technical documentation, intended to help investor. 
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Seznam použitých zkratek 

 

SSE                  Stredoslovenská Energetika a.s. 

VN                    vysoké napětí 

NN                    nízké napětí 

S-JTSK             Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

WGS84             World Geodetic System 84, Světový geodetický systém 84 

ETRS89            European Terestric Frame 89, Evropský terestrický rámec 89 

GNSS               Globální navigační satelitní systémy 

GIS                   Geografický informační systém 

ZPMZ               Záznam podrobného měření změn 

GPS      Global Positioning Systém – Globální polohový systém 

NAVSTAR  Navigation Signal for Timing And Ranging – Navigační signál pro    

určeni času a vzdálenosti 

GLONASS       Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma 

                         (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) 

      Globální navigační satelitní systém 

GSM                 Globální Systém pro mobilní komunikaci 

PBPP      Podrobní bodové polohové pole 

UTM      Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic 

ZMVM      Základní mapa velké mírky 
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1  Úvod   

 Tato diplomová práce má sloužit jako geodetický podklad pro investora, 

kterým je Stredoslovenská Energetika a.s. Práce zahrnuje kompletní činnost 

geodeta při stavbě nového elektrického vedení od vytyčení projektovaného vedení, 

následného zaměření skutečného provedení až po vyhotovení geometrického 

plánu pro uložení věcného břemene a zápis do katastru. 

 Cílem této práce je zároveň poskytnout investorovi kromě tištěné 

dokumentace také dokumentaci stavby v elektronické formě podle dohodnutých 

požadavků investora, která je kompatibilní s interním GIS společnosti 

Stredoslovenská Energetika a.s. 
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2  Základní údaje 

2.1  Popis lokality 

 Geodetické práce, o nichž pojednává tato diplomová práce, byly 

prováděny v katastru obce Horná Mariková.  

 Tato obec se nachází na severozápad od Považské Bystrice v pohoří 

Javorníky. Na severovýchodě sousedí s Papradnem, na jihu a jihozápadě 

s Dolnou Marikovou, na západě s Lazmi pod Makytou a na severozápadě 

s Českou republikou.   

 Obec má 670 obyvatel, rozloha činí 4755 ha a první písemná zmínka o 

obci pochází z roku 1321. 

 Výstavba silového vedení, o němž pojednává tato diplomová práce, 

probíhala v nově vybudované části obce. V této části obce byla vyprojektovaná 

nová parcelace a pozemky se použily na stavbu rekreačních chat. V době měření 

vedení již několik chat stálo. 

  
Obr. 1  Zájmové území 
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3  Metodika měření   

 Měření se skládalo z vybudování bodového pole, polohového připojení 

pomocí technologie GNSS a vytyčení, resp. zaměření silového vedení. Kvůli 

dostupnosti bylo bodové pole zahuštěno rajónem. 

 Vytyčovací práce na začátku výstavby byly nutným podkladem pro zahájení 

terénních a výkopových prací. Vytyčeny byly lomové body trasy vedení a na 

rovných úsecích pak kontrolní body každé 2 metry. Po dokončení výkopových 

prací bylo zaměřeno skutečné provedení podzemního vedení v otevřeném rygolu 

přímo na vodiči. Body byly zaměřeny tak, aby vystihly všechny lomové body. Na 

rovném úseku se pak zaměřily kontrolně každé přibližné 2 metry. Tyto naměřené 

údaje byly na závěr použity k vypracování geometrického plánu na vyznačení 

věcného břemene do katastru.  

3.1  Souřadnicové systémy 

Při připojení bodového pole pomocí technologie GNSS, použitý GNSS 

přijímač pracoval v souřadnicích UTM, následně pro polohové podrobné zaměření 

byl použit závazný souřadnicový systém na území Slovenské Republiky – Systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální (S – JTSK). 

Dle technologického postupu pro zaměření staveb a inženýrských sítí pro 

GIS společnosti Stredoslovenská Energetika a.s. a usměrnění podle uzavřené 

smlouvy, se silové vedení výškově neřešilo. 

3.1.1  World geodetic system 84 – WGS 84 

 Světový geodetický systém (WGS) je světový standard vydán americkým 

ministerstvem obrany z roku 1984. Definuje jak souřadnicový systém, tak 

referenční elipsoid a geoid. Naposledy se revidoval v roce 2004. 
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 Byl vytvořen na základě měření historicky prvního systému NAVSAT - Navy 

Navigation Satelite System a nahradil dřívější systémy WGS 60, 66 a 72. Dnes je 

systém využíván hlavně při měření pomocí technologie GNSS.  

 Počátek souřadnicového systému se nachází v těžišti Země, nultý poledník 

je Greenwichský. Jedná se o pravotočivý kartézský souřadnicový systém. Kladný 

směr osy X směřuje k průsečíku nultého poledníku a rovníku, kladná osa Z k 

severnímu pólu. Kladný směr osy Y je kolmý na osy X a Z ve směru doleva, tvoří 

proto pravotočivou soustavu souřadnic.  

 

 
Obr. 2 Znázornění systému WGS 84 
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3.1.2  Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální – S-JTSK 

 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální je pravoúhlý souřadnicový 

systém, používán na území České a Slovenské Republiky. Navrhl jej Ing. Josef 

Křovák v roce 1922 pro potřeby mapování tehdejší České a Slovenské Republiky. 

 Souřadnicový systém je definován Besselovým elipsoidem z roku 1841, se 

základním poledníkem Ferro, nacházejícím se 17°40’ západně od poledníku 

Greenwich. Dále je definován Křovákovým dvojitým konformním kuželovým 

zobrazením v obecné poloze.  

 

 
Obr. 3. Křovákovo zobrazení [2] 
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4  Měřická technika 

 Při vyhotovení diplomové práce jsem používal kompletní měřickou techniku 

firmy Geomer Žilina. Základními prostředky potřebnými k realizaci měření byla 

bezhranolová motorizovaná totální stanice Topcon GPT 9003M a dvoufrekvenční 

GNSS přijímač Magellan Promark 500 ve spojení s kontrolérem MobileMaper CX. 

4.1  Totální stanice TOPCON GPT 9003M 

 

 
Obr. 4. Totální stanice Topcon GPT 9003M [3] 

 

 Jedná se o totální stanici vybavenou servomotory a bezhranolovou 

technologií měření délek až do vzdálenosti 2000m. Přístroj je vybaven mobilním 

operačním systémem Windows CE a velkým barevným dotykovým displejem. O 

napájení přístroje se stará Lithium-Ionova baterie. Přenos údajů probíhá přes 

kabel, datové karty Compact Flash, nebo přes rozhraní Bluetooth. Hlavní přednost 

tohoto přístroje vidím ve výkonném dálkoměru. 

Hlavní vlastnosti přístroje jsou shrnuty v tabulce na následující straně: 
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Tabulka č.1 : Hlavní specifikace totální stanice Topcon GPT9003M 

Vlastnosti dalekohledu 

Zvětšení dalekohledu 30x 

Rozlišovací schopnost 3” 

Vlastnosti dálkoměru 

Při použití hranolu 

Maximální délka záměry na mini hranol 1 000 m 

Maximální délka záměry na jeden 

hranol 

3 000 m 

Přesnost ± (2 mm + 2 ppm) 

Minimální čtení Jemné nastavení – 0.2 mm 

 Hrubé nastavení – 1 mm 

Doba měření Jemné nastavení – 1.2 s 

 Hrubé nastavení – 0.5 s 

Při bezhranolovém měření délek 

Maximální délka záměry při jemném 

nastavení 

250 m 

Přesnost ± 5mm 

Maximální délka záměry při hrubém 

nastavení 

2000 m 

Přesnost ± 10mm 

Měření úhlů 

Přesnost 3 “ 

Minimální čtení 1 “ 

Displej 

LCD dotykový, 3.5 inch TFT Color LCD 

[3] 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Vladimír Hrivík                     

2012                                                                                                                                8 

4.2  GNSS přijímač Magellan Promark 500 

 

 
Obr. 5 GNSS přijímač Magellan Promark 500 a kontrolér Mobile Maper CX [4] 

 

Magellan Promark 500 je moderní GNSS přijímač schopný zpracovávat 

signály z družic GPS, GLONASS a také korekce SBAS. Postupem času výrobce 

plánuje přidat podporu pro družice GALILEO, COMPAS a další. Zařízení se skládá 

ze samotného přijímače a kontroléru Mobile Mapper CX, ty mezi sebou komunikují 

přes rozhraní Bluetooth. Kontrolér je vybaven podobně jako totální stanice 

systémem Windows CE. Samotné měření probíhá pomocí aplikace FAST Survey. 

Naměřené souřadnice jsou uchovávány v systému UTM. Tyto pak jsou pomocí PC 

programu „Transform“ transformovány do systému S-JTSK. Hlavní technické 

údaje přístroje jsou shrnuty v následující tabulce.  
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Tabulka č. 2 : Technické specifikace GNSS přijímače 

Hlavní charakteristiky 

Počet kanálů 70 

Přijímané signály GPS L1 C/A, L1/L2 P-kód, L1/L2 fáze 

 GLONASS L1 C/A kód, L2-P-kód, L1/L2 

fáze 

 SBAS satelity 

Frekvence záznamu 10 Hz 

Přesnost v reálném čase 

RTK Horizontálna : 10 mm + 1 ppm 

 Vertikálna 20 mm :  + 1 ppm 

DGPS Horizontálna : 0.8 m 

Přesnost pro post-processing 

Statický mód Horizontálna :  5 mm + 0,5 ppm 

 Vertikálna : 10 mm + 0,5 ppm 

Kinematický mód Horizontálna : 1 mm + 1 mm 

 Vertikálna : 2 mm + 1 ppm 

Všeobecné charakteristiky 

Interval záznamu údajů 0,1 – 999 sekund 

Kapacita interní paměti Více než 48 hodin observace/128 MB 

interní paměti 

Charakteristika napájení Přístroj + rádio + GSM, Baterka 6V Li-

Ion, 3800 mAh 

Výdrž baterie 6 hodin 

Váha 1.37 kg s baterií 

[4] 
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5  Měřické metody 

5.1  Globální družicový polohový systém 

 Globální družicový polohový systém (angl. Global Navigation Satellite 

System) je technologie, která je schopna pomocí družic určit absolutní prostorovou 

polohu s prakticky celosvětovým pokrytím. Systém se původně vyvíjel pro 

vojenské účely.  

 Počátky této technologie sahají do 60. let minulého století. V současnosti 

používané systémy jsou americký GPS, formálně vyvíjen pod názvem NAVSTAR 

GPP a ruský GLONASS. V této době je ve fázi vývoje také evropský systém 

GALILEO. Ten měl být původně spuštěn již v roce 2010, momentálně je projekt 

plánován až na rok 2014. 

 Struktura systému GNSS : 

� Kosmický segment – je tvořen družicemi ve vesmíru, systematicky 

rozmístněných, aby z každého bodu na zemi bylo možné přijímat signál 

současně ze čtyř družic. 

� Řídící segment – řídí systém GNSS, stará se o aktuálnost údajů 

obsažených v navigačních zprávách vysílaných družicemi. Skládá se ze sítí 

stanic rozmístněných po zeměkouli a hlavní řídící stanice.  

� Uživatelský segment – je tvořen GNSS přijímači, uživateli a pomocnými 

nástroji. 

5.1.1  Popis metody 

 Při měření pomocí technologie GNSS se používají různé metody určování 

polohy a času. 

 Kódová měření – jsou jednoduchá, spolehlivá a nejčastěji používaná. Na 

základě známé pozice družic a času je možné spočítat polohu. Každá družice je 
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vybavena atomovými hodinami pro přesné určení času. Při odesílání signálu jsou 

také odeslány časové značky, kvůli eliminaci potřeby velmi přesného měření času, 

také v přijímači. 

 Fázová měření – vyznačují se vysokou přesností, což je předurčuje na 

použití při přesných geodetických a vědeckých aplikacích. Využívají možnosti 

měřit jednotlivé fáze harmonických vln zdroje a jejich změny. Problémem je však 

neznámý počáteční celkový počet vln mezi vysílačem a přijímačem. Z tohoto 

důvodu se používají různé matematické modely pro určení přesných souřadnic. 

Používanými metodami jsou  

 

� Statická 

� Rychlá statická 

� Stop and go 

� Kinematická 

� Kinematická v reálném čase 

 

Dopplerovské měření – pracuje na principu zjišťování frekvence 

z pohybujícího se zdroje – využívá Dopplerův efekt.  

Úhloměrná – využívá směrových antén k zaměření zdroje signálu – družice. 

Provádí se k více družicím zároveň v různém čase. Tato metoda je však 

komplikovaná a málo přesná. 

5.1.2  Rychlá statická metoda 

 V současné geodetické praxi se v souvislosti s určováním polohy pomocí 

GNSS systému používají především metody kinematická v reálném čase a rychlá 

statická. 

 V našem případě byla použita rychlá statická metoda z toho důvodu, že 

měřená oblast nebyla pokryta signálem GSM.  
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 Rychlá statická metoda je z hlediska postupu při měření obdobou statické 

metody. Pro geodetickou praxi je však významná výrazně zkrácená doba měření. 

Zkrácení času potřebného na měření je dáno tím, že při zpracovaní se použijí 

metody rychlého vyřešení ambiguit. Zároveň se současně využívá možnosti 

zpracování fázových i kódových měření. Při použití dvou frekvenčních přijímačů 

(jako v našem případě) je doba observace ještě snížena přibližně na polovinu 

času.  

 Tato metoda umožňuje určení souřadnic s polohovou přesností 5 - 10mm + 

1 - 2ppm již za několik minut. Z tohoto důvodu je metoda vhodná pro budování 

bodových polí. Podmínkou jsou vhodné podmínky observace. Všeobecně platí, že 

pro dosažení dostatečných výsledků, je nutná délka observace závislá na:  

� Konfiguraci rozložení družic 

� Počtu viditelných družic 

� Délce základny  

� Překážkách ve viditelnosti družic 

� Stavu ionosféry 

Důležitou věcí při určování polohy bodu rychlou statickou metodou je, že při 

statické metodě musí být měření provedeno současně na dvou bodech, z nichž 

souřadnice jednoho musíme znát. Jedná se tedy o relativní určování polohy bodu.  

5.1.3  Slovenská priestorová observačná služba 

 „Slovenská priestorová observačná služba“ je permanentní lokalizační 

služba, která využívá globální navigační družicové systémy. Dále je to síť 

kooperujících stanic, jež zpracovává a v reálném čase poskytuje geocentrické 

souřadnice na přesnou lokalizaci objektů a jevů. 

 Infrastruktura služby je tvořená sítí 21 permanentních pozorovacích stanic. 

Stanice jsou vybaveny přijímači Trimble NETR5 a anténou Zephyr Geodetic Model 
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2, schopné přijímat frekvence L1,L2,L2C a L5 z družic GPS NAVSTAR a L1, L2 

z družic GLONASS.  

Tyto permanentní stanice jsou spojeny pomocí technologie WAN (Wide 

Area Network) a spolu tvoří mřížku (Grid). Následně jsou schopny interpolací určit 

korekce přijímané v libovolném bodě. Tímto způsobem je možné použití 

technologie RTK (Real Time Kinematics) pro měření v reálném čase, nebo je-li 

potřeba, dodatečně vygenerovat virtuální stanici při zpracování metodou post 

processing.  

Služba odstraňuje nutnost použití dvou GNSS přijímačů současně pro 

určení polohy bodu a tím usnadňuje použití v geodetické praxi.  

 

 
Obr. 6. Webové rozhraní služby SK POS 

5.2  Polární metoda 

 Polární metoda patří mezi nejzákladnější a nejrozšířenější metody 

používané v geodetické praxi. Metoda se používá při řešení většiny geodetických 

úloh. 
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Měřené prvky jsou vodorovný úhel (měřený od dané orientace, příp. 

směrník) a vodorovná délka, dle obrázku č. 7. Souřadnice nově určovaného 

podrobného bodu jsou vždy ovlivněny chybami určení výchozího bodu. 

 

 

Obr. 7 Schematické znázornění polární metody 

 

 Hlavní výhodou této metody je její všestrannost, rychlost a možnost 

zaměření relativně rozsáhlého území z jednoho stanoviska a dá se aplikovat i 

v členitém terénu. 

 Při použití metody polárních souřadnic rozlišujeme  

� Pevné stanovisko 

� Volné stanovisko 

V našem případě jsme použili vždy pevné stanovisko.    

5.3  Metoda rajónu 

 Rajón se nejčastěji využívá v členitém terénu, nebo v terénu, kde není 

dostatečná viditelnost z jednoho stanoviska. Při výpočtu souřadnic rajónu 

vycházíme obecně z měřených polárních prvků – úhel a délka.  
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Obr. 8 Znázornění metody rajónu 

 

 Výpočet souřadnic rajónu :  

 V terénu změříme úhel ω1  jako rozdíl směrů orientace 5002 a měřeného 

rajónu 701. Spolu s úhlem změříme i vzdálenost s1_701 

15002_5001701_5001
ωσσ +=         (1) 

pak platí vztah na výpočet souřadnic rajónu  

 

701_5001701,15001701
cosσ×+= sXX        (2) 

701_5001701,15001701
sinσ×+= sYY         (3) 
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6  Měření a zpracování dat 

6.1  Měřická síť  

 V této lokalitě nebylo k dispozici dostatečné pokrytí GSM signálem, proto 

nebylo možné použít podstatně jednodušší metodu měření GNSS – RTK, i když to 

daný GNSS přijímač umožňuje.      

6.1.1  Rekognoskace terénu 

 Před začátkem měřických prací bylo nutné zájmové území rekognoskovat. 

Cílem bylo navrhnout měřickou síť s ohledem na charakter terénu území a 

optimalizaci měřického procesu, tj. dobrá viditelnost mezi jednotlivými body sítě, 

dobrá viditelnost pro potřeby podrobného vytyčení průběhu silového vedení a 

následně zaměření skutečného stavu.    

 Body PBPP byly stabilizovány kovovými trubkami, příp. hřeby, které byly 

zatlučeny až na úroveň terénu, a to proto aby se minimalizovalo riziko případného 

poškození bodu. U každého bodu byl zároveň stabilizován dřevěný kolík pro lepší 

viditelnost bodu v trávě. Body byly označeny reflexní červenou barvou.  

U bodů, na kterých se provádělo připojovací GNSS měření, byla také nutna 

brát v úvahu dostatečná viditelnost oblohy. 

 
Obr. 9 Stabilizace bodu meřické sítě 
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6.1.2  Polohové připojení a vybudování měřické sítě 

Měřická síť byla tvořena body 5100,5101,5102,5103 a 5104. Body 5100 -

5103 byly určeny technologií GNSS. Z těchto bodů byl následně vypočten 

metodou rajónu bod 5104. Při určování bodů metodou rajónu se kladl důraz na 

délku záměry rajónu, která nesměla překročit délku záměry orientace. Mezi body 

5103-5102 a 5102-5101 byla přímá viditelnost, z důvodu kontroly. 

6.1.2.1  Průběh měření GNSS a zahuštění bodového pole 

 Měření proběhlo dne 7. 7. 2011, a to rychlou statickou metodou GNSS s 

využitím virtuální referenční stanice služby SK POS. Observace trvala přibližně 15 

minut na všech stanoviscích. Každá další observace probíhala přibližně 30 minut 

po zahájení první, proto byla provedena za jiných podmínek než první observace - 

jiná konfigurace družic, jiná nutná doba observace. 

 Během observace byl GNSS systém postavený na stativu, údaje byly 

zaznamenány na paměťovou kartu v RAW formátu, tj. surová měřená data.  

 Po skončení observace byla na bodě 5100 nucenou centrací postavena 

totální stanice Topcon GPT9003M a nulový směr nastaven na bod 5103.   

Následně byly v totální stanici nastaveny korekce z teploty a tlaku vzduchu 

a metodou rajónu zaměřen bod 5104. Ostatní body měřické sítě byly změřeny 

kontrolně. Bod 5104 nemohl být určen metodou GNSS z důvodu nevhodných 

podmínek (zastíněná velká část oblohy). Body byly zaměřeny s použitím mini 

hranolu. Použitím mini hranolu se zvýšila přesnost určení bodů měřické sítě.  

 Změřená data byla zpracována programem Magellan GNSS Solutions a 

Transform.   
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6.1.2.2  Software Magellan GNSS Solutions a Transform 

 Magellan GNSS Solutions je balík programů dodáván společností Magellan, 

určen k práci s GNSS přijímači. Obsahuje mimo jiné utilitu na práci s modely 

geoidu, konvertor dat ve formátu RINEXU, plánovač měření, jenž dokáže 

zpracovávat almanach vysílaný družicemi za účelem predikování co 

nejvhodnějších podmínek měření a jiné. 

 Ke zpracování GNSS měření slouží samotný program GNSS Solutions. Ten 

umožňuje importovat data z přijímačů a zpracovat metodou post-processingu. 

 

 
Obr. 10 Rozhraní programu GNSS Solutions 

  

V našem případě jsme použili RAW data měřené z přijímače v kombinaci s 

virtuální stanicí generovanou službou SK POS. Při zpracování vektorů měření je 

nutné, aby referenční stanice i GNSS přijímač na neznámém bodě přijímaly 

korekce najednou.  

 Po zpracování měřených dat je výstupem textový soubor, obsahující 

elipsoidické souřadnice ETRS89 určovaných bodů. Tyto jsou následně načteny do 

programu Transform. 
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Obr. 11 Rozhraní programu Transform 

 

 Program Transform je jednoduchá utilita, která slouží k transformaci mezi 

různými souřadnicovými systémy. Implicitně pracuje se systémy UTM, ETRS89 a 

JTSK, ale dá se nastavit libovolný souřadnicový systém po zadání základních 

parametrů.  

 Výstupem z programu Transform jsou souřadnice v systému S-JTSK a 

doprovodný výpočtový protokol z transformace.  

 

Tabulka č. 3 : Přehled souřadnic určovaných bodů měřické sítě 

Číslo 

bodu 

Y [m] X [m] Z [m] metoda 

5100 476 167,943 1 162 703,058 665,951 GNSS 

5101 476 146,952 1 162 006,163 621,565 GNSS 

5102 476 212,806 1 162 080,975 620,206 GNSS 

5103 476 234,112 1 162 163,447 610,301 GNSS 

5104 476 039,311 1 162 055,042 601,530 rajon 

Tab. 1 Přehled souřadnic určovaných bodů měřické sítě 
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Obr. 12 Znázornění měřické sítě 

6.1.2.3  Ověření měřické sítě 

 Po výpočtu souřadnic bylo nutné ověřit správnost měřické sítě, nakolik při 

určování bodů technologií GNSS je nutno uvažovat s nejistotou správného určení 

souřadnic. 

 Byly zaměřeny délky 5100 – 5101, 5100 – 5102, 5100 – 5103, 5102 – 5103 

a 5102 – 5101. Měřené délky a délky určené ze souřadnic jsou shrnuty 

v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 4 : Porovnání délek měřených a určených ze souřadnic 

ČB 5100-5101 5100-5102 5100-5103 5102-5103 5102-5101 

Měřená délka 

[m] 

303,80 380,53 432,08 85,17 99,67 

Určená ze 

souřadnic [m] 

303,83 380,57 462,12 85,18 99,68 
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 Měřené hodnoty se liší od hodnot stanovených ze souřadnic v rozmezí        

1 - 4cm, což můžeme přisoudit opravě délek v souvislosti s nadmořskou výškou a 

ze zakřivení země.  

 Měřickou síť tedy můžeme považovat za dostatečně přesnou pro účely 

vytyčení, zaměření skutečného provedení elektrického vedení a 3. třídu přesnosti 

pro vyhotovení geometrického plánu na uložení věcného břemene. 

6.2  Vytyčení průběhu nového silového vedení 

6.2.1  Projektová dokumentace 

 Projektová dokumentace dané stavby byla dodána projektantem v 

analogové i elektronické podobě ve formátu *. DGN - Microstation.  

 

 
Obr. 13 Projektová dokumentace v programu Microstation V8 XM 

 

 Projektovaný stav byl následně pro ověření aktuálnosti podkladu porovnán 

s aktuální vektorovou katastrální mapou převzatou ze správy katastru v Považskej 

Bystrici. Katastrální mapa odpovídala použitému podkladu. 
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 Navrhované technické řešení předpokládá vybudování nového kabelového 

vývodu z nového NN rozvaděče RST 0663 - 28 existující trafostanice, závěsným 

kabelem RETILENS 3x95+70mm2 , WL 01, délka trasy 91m na nově osazených 

podpěrných bodech č. 1 – č. 4 (2xJB 10,5/6kN, 1xJB 10,5/20kN a 1xJB 

10,5/15kN).   

 Z podpěrného bodu č.. 4, (PBČ. 4) JB 10,5 / 15kN, se do země svede kabel 

AYKY4B-3x120+70 mm2 WL 02, délka trasy 537m, který bude postupně zaústěný 

do rozpojovacích jistících skříní SR 3.2, SR 6.2, SR 6.2, SR 6.1, SR 7.2, SR 5.2, 

SR 7.1 a SR 5.2. 

 Na konci trasy bude umístěn nový podpěrný stožár č. 5 JB 10,5 / 6kN spolu 

s novou VRIS 2 do stávajícího NN vedení mezi parcelami 1958/3 a 1965 a 

propojen kabelem RETILENS 3x95+70mm2.  

 

 
Obr. 14 Propojení projektovaného vedení s existujícím NN vedením 

6.2.2  Vytyčovací výkres 

 Vytyčovací výkres slouží jako podklad pro geodeta provádějícího terénní 

práce při vytyčování projektovaného stavu, jakož i přehled projektovaného stavu z 
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geodetického hlediska. Součástí vytyčovacího výkresu je i seznam souřadnic 

projektovaných bodů a vytyčovací prvky.     

 Vytyčovací výkres byl vyhotoven v programu Kokeš. Rozsah prací byl 

stanoven projektantem na základě projektové dokumentace v digitálním formátu. 

Dodaný projektovaný stav byl vyhotoven v systému JTSK, proto mohly být 

souřadnice lomových bodů projektované trasy generované přímo.  

 Vytyčovací výkres obsahuje zákres plánované trasy na podkladě katastrální 

mapy s vyznačením lomových bodů. Typ vedení je označen příslušným kreslícím 

klíčem a jednoduchým popisem. Mezi lomovými body jsou vyznačeny oměrné 

míry, v našem případě zaokrouhleno na celé centimetry.  

 Dále obsahuje zákres bodů měřické sítě s naznačením vytyčovaných směrů. 

Body měřické sítě jsou spojeny střídavou čarou složenou z čáry dlouhé 5mm a 

tečky.   

Obsahem vytyčovacího výkresu jsou i hranice mapových listů ZMVM ve 

vhodném měřítku znázorněné čárkovanou čarou. Vytyčovací výkres obsahuje 

směrovou růžici se znázorněným severem, souřadnicový systém a měřítko a byl 

vyhotoven v souladu s normou STN 01 3419.   

 

 
Obr. 15 Zpracování vytyčovacího výkresu v programu Kokeš  

 



Diplomová práce                                                                                                     Bc. Vladimír Hrivík                     

2012                                                                                                                                24 

6.2.3  Měřické práce při vytyčení trasy silového vedení 

 Při provádění meřických prací byla použita polární metoda z pevného 

stanoviska. Byly vytyčeny všechny lomové body a zahušťovací body přibližně 

každých 5-7m. Zahušťovací body byly vytvořeny pomocí funkce totální stanice.  

 Podrobné body byly stabilizovány kolíky, označené signální barvou a na 

každém kolíku stál popis s příslušným číslem bodu. V místech, kde nebylo možné 

stabilizovat vytyčené body kolíkem, byla provedena stabilizace nastřelovacím 

hřebíkem.  

 Jelikož se objednavatelem nestanovila stavební ani vytyčovací odchylka, 

vytyčení bylo realizováno s přesností danou STN 73 0422 tab. 19 - podélná 

odchylka 400mm a příčná odchylka 400mm. Tato kritéria měření splňuje.      

 

Tabulka č. 5 : Přehled vytyčených bodů a stanovisek  

Číslo bodu 

meřické sítě: 

Vytyčené podrobné body: 

5101 19,23,24,33 – 41,55,56 

5102 11 – 18,20,21,22,25 – 32 

5103 2 – 10 

5104 42 - 52 

 

 

6.2.4  Osazení rozvodových skříní  

 Součástí projektované trasy bylo i 8 rozvodných skříní - SR 3.2, SR 6.2, SR 

6.2, SR 6.1, SR 7.2, SR 5.2, SR 7.1 a SR 5.2.  
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Obr. 16 Rozvodová skříň 

Rozvodové skříně slouží k samotnému připojení budovy do elektrické sítě. 

Tyto rozvodové skříně byly osazeny na vlastnickou hranici. 

Vytyčené body rozvodových skříní byly stabilizovány kolíkem a zároveň se 

reflexním sprejem označil směr natočení skříně. K vytyčení skříní bylo nutné 

zároveň vytyčit vlastnické hranice dotčených pozemků, jelikož konkrétně osazení 

skříně bylo předmětem dohody mezi majitelem pozemku a realizátorem stavby.    

6.2.4.1  Vektorová katastrální mapa 

 Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic dotčených pozemků byla 

vektorová katastrální mapa číselná. Podle podkladu zpracování dělíme katastrální 

mapu na: 

� Číselná 

� Nečíselná 

 

Podle typu nosiče, na kterém je katastrální mapa uschována dělíme na: 

� Digitální 

� Analogová 
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Katastrální mapa je technickým podkladem pro evidování nemovitostí v 

katastru nemovitostí. Katastrální mapa se tvoří a aktualizuje jako vektorová 

katastrální mapa v elektronické podobě nebo na mapových listech v papírové 

podobě. 

Číselná mapa katastru je mapa katastru zpracována na podkladě číselných 

měřických údajů. Číselná vektorová katastrální mapa vzniká jako výsledek 

geodetických prací nebo vektorizacích na podkladě číselné katastrální mapy. 

Nečíselná mapa katastru je mapa katastru zpracována na podkladě 

grafických výsledků podrobného měření, z nichž je dokumentován pouze grafický 

záznam obrazu vyjádřený fyzikální veličinou na fyzickém podkladu, například 

čarami a znaky na papíře. Nečíselná vektorová katastrální mapa vzniká 

vektorizací na podkladě nečíselné katastrální mapy [1]. 

6.2.4.2  Vytyčení vlastnické hranice pozemku 

 Vytyčování hranic pozemků je geodetická činnost, kterou se v terénu 

vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku nebo jiné hranice. Podklady na 

vytyčování hranic pozemků poskytuje na požádání správa katastru nebo právnická 

osoba pověřena úřadem. 

 Vytyčené hranice pozemků se trvale vyznačí ve všech lomových bodech 

dotčených hranic pozemku, pokud vlastníci a jiné oprávněné osoby vyjádří 

souhlas s vytyčenou polohou těchto bodů; v opačném případě se označí dočasně. 

Výsledný operát z vytyčování hranic pozemků obsahuje: 

�  vytyčovací náčrt  

�  technickou zprávu o vytyčení hranice pozemku 

�  seznam souřadnic bodů 

�  protokol o vytyčení hranic pozemků 

 

  

Autorizačně ověřený výsledný operát z vytyčování hranic pozemků se předává 

správě katastru [1]. 
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6.3  Zaměření skutečného provedení 

 Po vytyčení lomových bodů trasy byly realizovány terénní práce, které 

spočívaly ve výkopu požadované rýhy o hloubce cca 0.5 metru a osazení silového 

vedení. 

 Na vytyčených bodech č. 47, 48, 49 a 50 byly osazeny nové betonové 

sloupy, na bodě č.. 2 byl vyměněn stávající betonový sloup za nový na základě 

projektové dokumentace. 

 Na bodě č. 51 byla osazena nová čtyř-sloupová trafostanice.  

 

 
Obr. 17 Nově osazena trafostanice 

 

 

 

 

6.3.1 Polohové zaměření podrobných bodů  

Polohové zaměření skutečného provedení betonových sloupů elektrického 

vedení, průběh nadzemního a podzemního elektrického vedení a polohy 
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jednotlivých elektrických skříní a trafostanice, bylo provedeno z vytvořené měřické 

sítě polární metodou totální stanicí Topcon GPT 9003M.  

Byly zaměřeny lomové body trasy a kontrolní body přibližně každé 2 - 3 

metry. Body byly měřeny v otevřené rýze přímo na plastové chráničce kabelu.  

 

 
Obr. 18 Zaměření skutečného provedení 

 

Výstupem z totální stanice byl seznam souřadnic nově měřených bodů. 

Celková délka měřeného podzemního elektrického vedení NN je cca 532m, 

vzdušného elektrického vedení NN je cca 95m. 

 

Tabulka č. 6 Přehled zaměřených bodů a stanovisek  

Číslo bodu 

měřické sítě: 

Zaměřené podrobné body: 

5101 69 – 95, 116 – 133, 224 – 227 

5102 40 – 68, 227, 228, 231 

5103 10 – 26, 37, 230, 229, 219 

5104 1 – 4, 103 – 114, 202, 220 – 223, 136, 139, 140 
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Měření se provádělo v období od 07.07.2011 do 14.09.2011. Přesnost 

měření bodů měřické sítě a podrobných bodů splňuje kritéria 3. třídy přesnosti 

podle STN 01 3410. Naměřené údaje byly použity ke zpracování výkresu 

skutečného provedení stavby.  

6.3.2 Zpracování naměřených dat 

 Nakolik výstupem z totální stanice byly přímo souřadnice měřených bodů, 

nebylo nutné žádné dodatečné zpracování měřených dat. Získané souřadnice 

měřených bodů se použily k tvorbě výkresu skutečného provedení.  

6.3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Dokumentace skutečného provedení stavby je technickým podkladem 

investora při výstavbě. Součástí dokumentace je digitální část dodávána na CD 

nosiči a analogová část.  

 Analogová část dokumentace skutečného provedení stavby je tvořena 

výkresem zobrazujícím skutečné provedení stavby na podkladě aktuální 

katastrální mapy ve vhodném měřítku a technickou zprávou. Technická zpráva 

zahrnuje základní informace o uskutečněných geodetických činnostech a daném 

území.   

Digitální část obsahuje výkres skutečného provedení stavby v digitálním 

formátu. V tomto případě byla dokumentace skutečného provedení dodána ve 

formátu DGN pro Microstation dle požadavku objednavatele, přičemž odevzdaná 

kresba byla rozdělena do vrstev dle potřeb GIS společnosti SSE a.s.  

Součástí dodávané dokumentace byl také komentovaný seznam souřadnic 

v textovém formátu, který obsahoval hlavičku, čísla bodů, souřadnice v systému S 

- JTSK a popis bodů. 
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6.3.3.1 Výkres skutečného provedení stavby 

 Výkres skutečného provedení stavby je grafická součást dokumentace. Je 

vyhotoven na podkladě aktuální katastrální mapy geodetem. Výkres byl vyhotoven 

dle normy STN 01 3410 a STN 01 3411.   

Obsahuje reálný zákres měřeného vedení, nakolik skutečné provedení 

stavby se často od projektovaného liší v důsledku přesnosti výkopových prací, 

nebo přímo dohody mezi vlastníky a zhotovitelem během samotné výstavby. 

Často se totiž stává, že projektovanému stavu nepředchází geodetické zaměření a 

skutečný stav v terénu neodpovídá zákresu v katastrální mapě. Z tohoto důvodu 

může být skutečná poloha kabelu v terénu změněna během samotné realizace 

výkopu. Dále slouží výkres skutečného provedení jako kontrola, zda výkop 

geometricky nezasahuje do pozemků, jejichž vlastníci nedali souhlas k zemním 

pracím.   

 V daném případě byl výkres skutečného provedení stavby (porealizačné 

geodetické zaměření) vyhotoven v programu Kokeš a následně podle potřeby 

objednavatele exportován do formátu *. DGN - Microstation.  

 Výkres obsahuje hektometrickou síť křížů, zaměřené body na průběhu 

vedení označené křížem a příslušným číslem bodu, zákres skutečné trasy kabelu 

s použitím příslušného značkového klíče podle typu vedení a jednoduchým 

popisem, měřítko a použitý souřadnicový systém. Součástí výkresu je také tabulka, 

která obsahuje údaje o zhotoviteli, mapový list podle kladu ZMVM a jiné. 

Rozvodové skříně a betonové sloupy jsou označeny příslušnou značkou podle 

značkového klíče ZMVM. 
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Obr. 19 Tvorba výkresu skutečného provedení v Kokeši 

 

 Obsah a formát výkresu skutečného provedení je především předmětem 

dohody mezi objednavatelem a geodetem. 
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7  Geometrický plán na vyznačení věcného břemene 

 Součástí realizované zakázky bylo také vyhotovení geometrického plánu na 

vyznačení věcného břemene do katastru.  

7.1 Podklady a účel geometrického plánu 

 Jako podklad bylo použito zaměření skutečného provedení stavby a 

aktuální katastrální mapa. Výkres skutečného provedení stavby a geometrický 

plán na vyznačení věcného břemene byly zpracovány najednou, proto se mohly 

použít jednotné podklady, což vedlo k zrychlení celého procesu.  

 Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou 

jejich rozdělením, sloučením, případně změnou tvaru a vyjadřuje stav nemovitostí 

a práv vážících se k nemovitostem před změnou a po změně s uvedením 

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

Geometrickým plánem se graficky znázorňuje také věcné břemeno k části 

pozemku [3]. 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro právní úkony, veřejné listiny 

a jiné listiny, které potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem, včetně 

nájemních práv. Je podkladem pro zápis změny údajů do katastru a na obnovení 

lomových bodů hranic pozemků v terénu vytyčování, pokud byl podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací [3]. 

 Pro potřeby katastru se používá jen geometrický plán autorizační ověřený 

fyzickou osobou, která má na to zvláštní odbornou způsobilost a je úředně 

ověřený správou katastru [3]. 

Geometrický plán se vyhotovuje zejména pro: 

- rozdělení nemovitostí, 

- úpravu hranice nemovitostí, 

- určení vlastnických práv k nemovitostem, 
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- zaměření stavby, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí a 

ještě není v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací 

katastru evidována, 

- přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka, nebo jinou 

oprávněnou osobu ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby, 

- odnětí zemědělské půdy a vynětí lesních pozemků pokud se úpravy 

nevylučují, resp. nevyjímají se celé pozemky evidované v registru C katastru 

nemovitostí, 

- změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, hranice okresu, 

- sloučení nemovitostí, 

- obnovení hranic původních pozemků nebo jejích částí, 

- pozemkové úpravy, 

- rozdělení původních nemovitostí, které jsou v registru C katastru 

nemovitostí a v katastrální mapě sloučeny do větších celků, nebo sloučené do 

jiných parcel, 

- změnu hranice zastavěného území obce [3]. 

 

Geometrické plány vyhotovují: 

- fyzické nebo právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat geodetické 

a kartografické činnosti, 

- správy katastru [3]. 

GP se vyhotovuje trvalým záznamem na předepsaných tiskopisech na 

kvalitním papíře. Při vyhotovovaní GP musí být dodržena předepsaná barevnost a 

GP musí být dobře čitelný [3]. 

Pokud je GP vyhotoven v prostředí výpočetní techniky, výstupy musí být 

formátem, obsahem a úpravou shodné s předepsanými formuláři [3]. 
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Základními podklady pro vyhotovování geometrických plánů jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru 

nemovitostí. 

Dalšími podklady, jejichž využití závisí na účelu a rozsahu měřických prací 

jsou zejména: 

- katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné grafické 

zobrazení nemovitostí, spolu s příslušnými údaji z pozemkové knihy a železniční 

knihy, pozemkových reforem, veřejných listin a jiných listin, které potvrzují práva k 

nemovitostem, pokud tyto nejsou vepsány do listu vlastnictví, jako i podklady z 

předchozích evidencích použito na změnu obecní hranice, resp. hranice 

katastrálního území, 

- dokumentace geodetických prací, která tvoří součást dokumentace 

skutečného provedení stavby, 

- údaje o bodech geodetických základů [3]. 

 

7.2 Části geometrického plánu 

 Geometrický plán obsahuje tyto části: 

- popisové pole, 

- grafické znázornění hranic parcel a jejich změn, 

- výkaz výměr. 

Části GP musí být spolu spojeny způsobem, který znemožňuje dodatečnou 

výměnu jednotlivých listů, nebo jejich částí. Jestliže je grafické znázornění větších 

rozměrů než formát A4, poskládá se do formátu A4 s popisným polem na vrchní 

straně. 

Pokud se GP odevzdává na úřední ověření v obalu, zpravidla při 

rozsáhlejších geometrických plánech, čelní strana obalu musí být v jeho spodní 

části opatřena tabulkou popisové pole geometrického plánu. V popisovém poli se 
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kolonky "autorizační ověřil" a "úředně ověřil" úhlopříčně proškrtnou, protože na 

obalu se autorizační a úřední ověření geometrického plánu nevyznačuje [3]. 

7.3 Záznam podrobného měření změn 

 Výsledky podrobného měření změn se zaznamenávají do záznamu 

podrobného měření změn. 

ZPMZ tvoří tří částí: 

- popisové pole, 

- grafické znázornění, 

- textová část. 

Popisové pole tvoří první stranu ZPMZ, která obsahuje místo pro grafické 

znázornění a klauzuli potvrzující seznámení nabyvatele, resp. objednavatele 

geometrického plánu s průběhem a označením nových hranic v terénu.  

Grafické znázornění rozsahu změny se vyhotovuje obvykle na papír 

formátu A4, pokud je pro rozsah změny nutné použít větší formát, ten se poskládá 

do formátu A4. Všechny strany, resp. části ZPMZ se spojí způsobem, který 

vylučuje jejich dodatečnou záměnu. 

Pro vyhotovení grafického znázornění změn se využije kopie nebo 

zvětšenina katastrální mapy. 

7.4 Zpracování geometrického plánu 

Na vyžádání bylo správou katastru v Považskej Bystrici přiděleno číslo 

ZPMZ 859. Pracovní číslo katastrálního území bylo 18, celý tvar nových bodů pro 

zápis do katastru byl 180859xxxx. Při zpracování geometrického plánu pro věcné 

břemeno nedochází ke vzniku ani zániku parcel, proto nebylo nutné vyžádat ze 

správy katastru nové podlomení parcel.  

Při zpracování geometrického plánu byly použity naměřené údaje ze 

skutečného provedení stavby. Do podkladu katastrální mapy bylo vyneseno 
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zaměřené podzemní NN vedení. Grafická část geometrického plánu, na rozdíl od 

výkresu skutečného provedení, neobsahovala zákres značek rozvodových skříní a 

sloupů. Grafické práce byly vyhotoveny v grafickém softwaru Kokeš. 

 

 
Obr. 20 Vyhotovení geometrického plánu v Kokeši 

 

 Po vynesení zaměřené trasy do aktuální katastrální mapy byly zjištěny 

parcely, kterými dané vedení prochází. Následně se zjistily na základě výpisů z 

katastru listy vlastnictví na parcelách evidovaných v registru C. Pokud dotčená 

parcela registru C neměla založen list vlastnictví, převzaly se do GP hranice 

z „pozemnoknižné“ mapy. Hranice parcely evidovány na „pozemnoknižní“ mapě 

byly vyznačeny čárkovaně a jejich číslo se nachází v závorce. Dále byly okótovány 

vzdálenosti mezi lomovými body vedení a znázorněno rozhraní sousedních 

mapových listů a severka. 

 Z důvodu větších rozměrů čtyř-sloupové trafostanice bylo nutné vytvořit 

čtvercovou plochu, na kterou bylo uloženo věcné břemeno. Po vyhotovení grafické 

části byl vyhotoven výkaz výměr. 

 Po dokončení geometrického plánu byl správě katastru předán zároveň 

soubor *. VGI. Soubor *. VGI slouží pro automatizované doplňování údajů do 
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katastrální mapy. Soubor musí mít požadovanou strukturu, která je odvozena od 

struktury VKM. V tomto případě obsahoval jen vrstvy HRPAR a TARCHY. 

 Bodový objekt ve vrstvě HRPAR obsahuje bod zobrazující identický bod 

určený v JTSK03. Objekt může obsahovat jeden nebo několik samostatných 

identických bodů [3]. 

 Objekt, jenž vyznačuje rozsah věcného břemene ve vektorové katastrální 

mapě, je liniový nebo plošný objekt a obsahuje jednu linii s kreslícím klíčem KK = 

15 (nezřetelná hranice).  

Objekt je uložen ve vrstvě TARCHY, která se zobrazuje modrou barvou. 

Linie objektu může procházet přes více objektů ve vrstvách vektorové katastrální 

mapy. Body průsečíků linie objekt ve vrstvě TARCHY s liniemi objektů v ostatních 

vrstvách se do objektů v ostatních vrstvách nevkládají [3]. 

7.4.1 Zpracování záznamu podrobného měření změn 

 Po vyhotovení geometrického plánu byl vyhotoven záznam podrobného 

měření změn. Grafická část ZPMZ vychází z geometrického plánu a obsahuje 

navíc zákres měřické sítě a měřítko. Součástí ZPMZ je technická zpráva, která 

obsahuje: 

� seznam souřadnic nových bodů 

� seznam souřadnic daných bodů  

� identické body použité k transformaci do katastrální mapy 

� seznam souřadnic v novém souřadnicovém systému S-JTSK 03 

� zápisník měřených směrů a délek 
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8  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování geodetické dokumentace při 

výstavbě silového vedení v nově vytvořené chatové oblasti v obci Horní Mariková.  

Měřické práce probíhaly v období od července 2011 do září 2011. 

V rámci diplomové práce byl vyhotoven vytyčovací výkres v měřítku 1:750, 

na jehož základě byly v terénu vytyčeny lomové body průběhu elektrického vedení. 

Následně byly zhotovitelem stavby realizovány výkopové práce a osazení nového 

zemního kabelu, osazení nových betonových stožárů a osazení nové trafostanice. 

Po dokončení stavebních prací byl skutečný stav zaměřen z vytvořeného 

bodového pole a v souladu s normou STN 01 3410 a STN 01 3411 vyhotoven 

výkres skutečného provedení stavby. Zaměření skutečného stavu se dále použito 

k tvorbě geometrického plánu na uložení věcného břemene na dotčené parcely. 

Výsledné elaboráty byly v domluveném termínu předány objednateli.  

Práce mě obohatila o mnohé zkušenosti z geodetické praxe, protože 

zahrnovala poměrně obsáhlou činnost geodeta při výstavbě. Získané zkušenosti 

nepochybně využiji v mé budoucí profesi, protože podobných projektů je v 

současnosti realizováno velké množství.   
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