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ANOTACE: 

V této bakalářské práci je zpracováno měření polohopisu a výškopisu metodou 

GNSS a tachymetrií. Následně zpracování naměřených údajů do formy plánu sloužícího 

k tvorbě projektu elektrické přípojky a také zaměření skutečného stavu realizované 

elektrické přípojky metodou GNSS. Dále je v této práci popsán způsob tvorby 

dokumentace skutečného provedení stavby podle Metodiky ČEZu DSO_ME_0139 r06 

v programu ProGEO v. 10.    
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SUMMARY: 

In this bachelor work is processed measurements of planimetry and hypsography 

through the GNSS method and tacheometry. Subsequent processing of the measured data 

into the plan serving for creating the project of electrical connections and also 

measurement of real state of the electrical connections through the GNSS method. Next, 

this thesis describes the method of creating documentation of actual construction under 

Methodologies CEZ DSO_ME_0139 r06 in the ProGEO v10. 
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Seznam Zkratek 

ČÚZK     Český úřad zeměměřický a katastrální 

DSPS     Dokumentace Skutečného Provedení Stavby 

DOP     Dilution of Precision  

GDOP     Geometric Dilution of Precision  

GLONAS    Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema 

GNSS     Global Navigation Satellite System 

GPS     Global Positioning System 

HDOP     Horizontal Dilution of Precision  

PPBP     Podrobné Polohové Bodové Pole 

PDOP     Position Dilution of Precision factor 

RTK     Real Time Kinematic   

VRS     Virtual Reference Station 

WGS-84    World Geodetic System 1984 
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1 Úvod 

Jelikož se geodetická firma, v níž jsem zaměstnán, zabývá i prací pro ČEZ, 

rozhodl jsem se poskytnout náhled toho, jak celá tato práce funguje a to od vytvoření 

podkladu pro projekt, až po tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 

DSPS) elektrické přípojky. Hlavní motivací bylo také to, že ČEZ v současné době 

vyžaduje odevzdávání dokumentace skutečného provedení staveb podle nové metodiky. 

Nechal si i vypracovat firmou HSI program ProGEO, který je přímo uřčený na tvorbu 

dokumentace a kontrolní program HSI Tools určený na kontrolu správnosti této 

dokumentace.  

V první části práce jsem popsal metody, které budou použity při měření a 

následné tvorbě podkladů pro projekt a zaměření skutečného provedení stavby. Dále jsem 

zde popsal použité geodetické referenční systémy závazné na našem území. Také je v této 

části zevrubně představena metodika ČEZ DSO_ME_0139r06.   

V další části práce se zabývám měřením polohopisu a výškopisu pro tvorbu 

podkladu pro projekt. Jako metodu měření použiji kombinaci GNSS a tachymetrie.  

Následuje způsob zpracování podkladu pro projekt a jeho odevzdání 

projektantům, kteří si práci objednali.  

Následující text popisuje zaměření skutečného stavu stavby elektrické přípojky 

metodou GNSS s provedením kontroly pomocí oměrných měr. 

V poslední část se zaobírá zpracováním naměřených dat a tvorbou dokumentace 

skutečného provedení stavby elektrické přípojky v programu ProGEO.  Také zde vysvětluji 

způsob odevzdání práce, a jaká je její konečná forma dle směrnice ČEZ.[1] 
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2 Použité Metody 

2.1 GNSS 

GNSS (Global Navigation Sattelite System) je služba umožňující pomocí signálů 

z družic na oběžné dráze Země určit naši polohu s velkou přesností. Dalšími kriterii GNSS 

signálů je jejich spojitost signálu, aktuálnost v čase a co nejširší pokrytí.[2] 

2.1.1 Princip GNSS 

 Princip funkce je založen na znalosti polohy družic (efemeridy) a jejich 

vzdáleností od přijímače vypočtených z doby cesty signálů od družice k přijímači. Poloha 

přijímač je pak vypočtena protínáním zpět z délek. Zapotřebí je příjem signálu minimálně 

ze 4 družic 15° nad horizontem. Výpočet souřadnic se provádí v geocentrickém systému 

WGS-84, který lze převést do závazných referenčních systémů dle nařízení vlády 430/6 

[3]. Přijímače jsou pasivní, samy signál nevysílají. Celý tento systém GNSS se skládá ze tří 

segmentů: kosmického, řídícího a uživatelského.[4] 

Kosmický segment se skládá z družic, které obíhají Zemi po známých, přesně 

definovaných a určených oběžných drahách. [5] Každá družice je vybavena přesnými 

atomovými hodinami a vysílá signál směrem k Zemi. Družice vysílají na dvou vlnových 

délkách L1(1575,42MHz) a L2(1227,60MHz). [4] 

Řídící segment je tvořen sadou pozemních stanic, které monitorují signály družic 

kosmického segmentu, vyhodnocují a opravují atomové hodiny v družicích, sledují a 

vyhodnocují stav družic, manévrují s družicemi, provádějí údržbu družic a řídí celý 

systém. [5] 

Uživatelský segment se skládá z přijímačů GNSS, které na základě signálů 

přijímaných z družic jsou schopny určit svou polohu v čase. Např.: Geodetické přijímače, 

navigace v letadlech, autech, atd. [5] 

Určování vzdáleností přijímače od družic a následný výpočet polohy se provádí 

na základě kódových měření a fázových měření. 
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Kódová měření jsou založena na principu určení tzv. pseudovzdáleností mezi 

družicemi a přijímači. Tyto vzdálenosti se určují z pseudonáhodných kódů (C/A kód, P-

kód), které nejsou v podstatě vůbec náhodné, jen se opakují tisíckrát za sekundu. [4] 

Fázová měření jsou založena na principu práce s fází nosné vlny. Přijímač počítá 

počet vlnových délek nosné vlny, nacházejících se mezi přijímačem a družicí. Tento 

způsob určování vzdáleností je přesnější než kódové měření. Vzdálenosti určujeme 

s přesností na milimetry. [5] 

  2.1.2 Chyby měření  

Ionosférická a atmosférická refrakce, signál prochází ionosférou, dochází k jeho 

posunu a zpomalení. Ionosférickou refrakci potlačíme použitím dvoufrekvenčních GNSS 

přijímačů. Při průchodu atmosférou má na signál vliv hustota vzduchu a vodní pára. Tento 

vliv snížíme použitím atmosférických modelů.  

Chyby hodin družice a přijímače vznikají samovolně, odstraňuje je řídící segment. 

Multipath signál se odráží od velkých odrazných ploch (vodní hladina, budova) 

v blízkosti přijímače, nepřichází k přijímači přímo, ale odrazem od nějaké plochy. Tento 

jev můžeme redukovat použitím tlumící prstencové antény. Skládá se ze 4 až 5 

soustředných prstenců okolo antény. 

Snížení přesnosti DOP (Dilution of Precision) je míra vlivu geometrie družic. 

Může mít hlavní vliv na chybu určení polohy, záleží na rozložení družic na obloze. Dělí se 

na různé typy snížení přesnosti: 

• VDOP-vertikální směr 

• HDOP-horizontální směr 

• PDOP-prostorová poloha 

• GDOP-v poloze a čase 

GDOP je nejvíce používaný ukazatel, jelikož je kombinací všech faktorů. Nejlepší způsob 

minimalizace vlivu GDOP je měření pomocí co nejvíce družic (minimálně 4) ve výšce 15° 

nad obzorem.[4] 
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2.1.3 Metody měření 

Samotnou polohu přijímače určujeme buď absolutní, nebo relativní metodou. 

Absolutní polohu přijímače určujeme přímo v průběhu měření, a to za pomoci 

měření pseudovzdáleností získaných z kódových měření. Měříme minimálně na 4 družice a 

poloha je určována v geocentrických souřadnicích (WGS-84) a poté převáděna do 

geografických souřadnic. [5] 

Relativní polohu určujeme vzhledem k pevně známému bodu. Relativní určení 

polohy můžeme provádět v reálném čase, ale i při následném zpracování v kanceláři 

(postprocessing). „Relativní určování polohy je založeno na kódových měřeních, která 

určitým způsobem opravuje (koriguje). Korekce se určují pomocí referenčního přijímače, 

který umisťujeme na bod o přesně známých souřadnicích.  Z jeho měření je možné 

vypočítat odchylku (chybu) přijímačem určené polohy od polohy skutečné. Zjištěné 

odchylky je možné přenášet jako tzv. korekce do druhého přijímače a použít je pro opravu 

jeho měření. Přitom se předpokládá, že oba přijímače jsou zatíženy přibližně stejnou 

velikostí geometrických a časových chyb a že většina běžných chyb se touto cestou 

vyruší.“ [5]  

 

V případě přesných geodetických měření využíváme relativní fázové měření. 

Vychází z předpokladu, že měříme současně nejméně s dvěma přijímači, kde referenční 

přijímač postavíme na stanovisku se známými souřadnicemi. Druhým přijímačem měříme 

podrobné body. Počítají se základny mezi referenční a podrobnou stanicí (rover). Také 

měříme na min. 4 družice. [4]  

Statická metoda se používá u měření v geodetických sítích, při studiu pohybů 

tektonických ker, budování polohových základů apod. Měří nejméně dva přijímače 

současně po dobu několika hodin nebo i déle.[5] 

Rychlá statická metoda je rychlejší než statická metoda. Měření je v minutách, 

používáme dva dvoufrekvenční přijímače. Jeden zůstává na známem bodě a druhým 

postupně měříme určované body. [5] 
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Metoda Stop and go je podobná jako statická metoda, s tím rozdílem, že přijímač 

nepřestává měřit a vyhodnocuje fáze i za přesunu mezi jednotlivými podrobnými body. [5] 

Kinematická metoda je podobná jako metoda Stop and go, odlišuje se 

tím rozdílem, že jeden přijímač se stále pohybuje a jeho poloha se určuje v krátkém 

časovém úseku (např. jedné sekundy). [5] 

RTK (real time kinematics) metoda využívá korekcí z referenčních stanic. 

V reálném čase se přijímač spojuje s referenčními stanicemi a získává z nich korekce. 

K této metodě je potřeba mít dvoufrekvenční aparaturu. Také umožňuje měření přímo 

v národních souřadnicových systémech (S-JTSK) a také lze vytyčovat body podle 

zadaných souřadnic. V současnosti se používají virtuální referenční stanice (VRS). Na 

našem území tyto korekční data pro přesné určení pozice poskytují sítě permanentních 

referenčních stanic CZEPOS a Trimble VRS Now. [6] 

„CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřičský úřad jako součást geodetických 

základů České republiky“ [6] Obsahuje 28 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných 

v přibližné vzdálenosti 60 km a 27 příhraničních stanic okolních států. Korekce 

poskytované sítí CZEPOS jsou distribuovány přes internet, tudíž je zapotřebí mít mobilní 

internetové připojení.  

Trimble VRS Now stejně jako CZEPOS poskytuje korekční signál a je třeba mít 

mobilní internetové připojení. Síť pokrývá celou Českou Republiku, obsahuje 24 

referenčních stanic a v příhraničí a je navázána na 8 stanic Trimble VRS Now Deutschland 

(obr. č. 1). Síť provozuje americká firma Trimble, která provozuje síť referenčních stanic i 

v Německu, Velké Británii, Irsku, Estonsku a dalších zemích. [7] 
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Obr.č.1 Trimble VRS Now 

 

2.2 Tachymetrie 

Jde o metodu, při níž je současně měřena poloha bodů i jejich výška. 

Tachymetrická metoda určení podrobných bodů je v podstatě polární způsob měření.[8]  

Podle použitých přístrojů dělíme tachymetrii na číselnou, kde polohopis a 

výškopis sestrojujeme z naměřených číselných údajů a na tachymetrii grafickou, při které 

polohopis a výškopis kreslíme přímo v terénu. [8] 

V tachymetrii polohu každého zaměřovaného bodu určujeme polárními 

souřadnicemi. „To znamená vodorovnou délkou od stanoviska po zaměřovaný bod a 

vodorovným úhlem mezi bodem a orientací“. Výšku bodu určujeme z výsledku 

trigonometrického měření výšek. Z toho nám vyplývá, že pro každý tachymetrický bod 

musíme měřit jeho šikmou vzdálenost  s´ od stanoviska, vodorovný úhel ω mezi tímto 

směrem na bod a známým směrem na orientaci, jíž je trigonometrický, nebo jiný bod 

bodového pole a výškovým úhel β. [8] 

Při výpočtu výšky musíme vypočítat převýšení h. To určujeme třemi způsoby: 
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Nepřímo=výpočtem ze vzorce kde, s je vodorovná vzdálenost: 

 h=s.tgβ 

a pro výšku určovaného bodu platí vztah: 

     V2=V1+vc1+h-vc2 

Kde V1 je výška stanoviska, V2 výška určovaného bodu, vc1 výška horizontu stroje  

a vc2 výška cíle. 

Přímo=bezprostřední odečtení určitého laťového úseku a jeho vynásobením 

jednoduchou konstantou. 

Automatizovaně=elektronickými tachymetry, kde se polární prostorové 

souřadnice počítají přímo. 

Pro tachymetrické měření, se dají v podstatě využívat jakékoliv úhloměrné 

přístroje, jimiž lze měřit vodorovné a výškové úhly a obsahující vhodný typ dálkoměru 

(viz tabulka č. 1). [8] 

Tabulka č. 1 Příklady přístrojů pro tachymetrii 

Způsob určení výšky 

bodu 

Přístroj Dálkoměr Pomůcky 

nepřímo-výpočtem 
Teodolit nitkový nivelační lať 

BRT dvojobrazový vytyčka s terčem 

přímo-odečtením Dahlta křivkový lať s posunutým dělením 

automaticky Totální stanice elektroopticky 
výtyčka s optickým 

hranolem 

 

Tachymetrie se podle použitého tachymetru dělí na tachymetrii nitkovou, 

blokovou a s elektronickým tachymetrem. Jelikož jsem v praktické části této práce při 

měření použil elektronický tachymetr (Totální stanici), popíšu zde pouze metodu měření 

elektronickým tachymetrem. Nitková metoda má stejný princip jako elektronická, pouze si 

naměřené údaje zaznamenáváme ručně do zápisníku. [8]    
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Při měření elektronickým tachymetrem nejprve vytváříme bodové pole 

stanovisek, ze kterých budeme měřit terén v oblasti, jenž nás zajímá. Jejich počet a tvar 

volíme v závislosti na členitosti a tvaru terénu a také tak, aby z nich bylo možné změřit 

všechny předměty zájmu měření. [8]   

Na měření stačí dva lidé, technik u přístroje a vedoucí, který řídí měření, vede 

polní náčrt a drží výtyčku s odrazným hranolem. Zaměřované body volíme v zaměřovaném 

území podle účelu, pro který tachymetrický plán vyhotovujeme, měřítka plánu a členitosti 

terénu. Pro výškopis zaměřujeme všechny body charakterizující povrch v dané lokalitě 

důležité pro jeho znázornění (kostru terénu). [8] 

Polní náčrt se vyhotovuje přímo při měření a to od ruky. Tvoří podklad pro 

vytvoření tachymertického plánu. Obsahuje všechny námi měřené body shodně očíslované 

se zápisníkem. Spolu s polohopisnými údaji obsahuje i náčrt výškopisu terénu, to znamená 

význačné teréní čary (údolnice, spádnice) a význačné teréní tvary (sedlo, žlab). [8]   

2.3 Účelové mapy 

Jedná se o mapy velkých měřítek se specifickým obsahem, které obsahují 

podkladovou mapu a zákres dalších prvků, jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad 

povrchem země. Obsah těchto map se různí podle účelů pro, které vznikly. Využívají se 

pro plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a jiné účely. [9] 

Účelové mapy vznikají třemi způsoby a to přímým měřením a zobrazením, 

přepracováním a částečným odvozením ze stávajících map. Nejrozšířenějším podkladem 

pro tvorbu účelových map je katastrální mapa. [9] 

 

Účelové mapy se člení: 

• účelové mapy základního významu (základní) 

• technická mapa města (TMM), 

• základní mapa závodu (ZMZ), 

• základní mapa dálnice (ZMD), 
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• základní mapa letiště (ZML), 

• jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST), 

• účelové mapy podzemních prostor 

• ostatní účelové mapy 

• mapové podklady pro projektování staveb, 

• mapa sídliště, 

• mapy v lesním hospodářství, 

• mapy nemovitých kulturních památek, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, 

• mapy pozemkových úprav, 

 

Výsledkem tvorby účelové mapy je mapa: 

• grafická 

• číselná  

• digitální 

Třída přesnosti účelové mapy a volba měřítka vychází z účelu pro, který byla 

mapa zhotovena. [9] 

Účelové mapy mohou mít, pro souvislé zobrazení mapovaného území posunut 

rám mapového listu v obou směrech os souřadnicového systému, nebo jen ve směru osy 

jedné. Můžeme je také vyhotovovat v obecném kladu mapových listů a různých rozměrech 

mapového rámu. Avšak, v těchto případech musí účelové mapy obsahovat přehled kladů 

mapových listů. [9] 

Jelikož se v této Bakalářské práci budu zabývat tvorbou mapového podkladu pro 

projektování staveb, který má náležitosti Technické mapy města (TMM) obohacené pouze 

o další zvláštní požadavky objednatele, tak zde popíšu jen TMM. [9] 
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2.3.1 Technická mapa města (TMM) 

Vyhotovuje se v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv ve 2. 

a 3. třídě přesnosti. Měřítka TMM se volí podle hustoty zástavby a hustoty tématického 

obsahu a to v měřítkách 1:200, 1:500 a 1:1000. Podkladem pro TMM je katastrální mapa v 

souřadnicovém systému JTSK. [9]  

Tématická složka u TMM obsahuje: 

•  Stavební objekty - tělovýchovné stavby, čekárny městských dopravních 

prostředků, čerpadla pohonných hmot, telefonní budky, pomníky… 

• Dopravní objekty - krajnice, příkopy, nástupní ostrůvky, svodidla, 

staničníky, osy tramvajových kolejí, mosty, podjezdy, nadjezdy, zábradlí, 

semafory 

•  Vodohospodářské objekty - jímací objekty, vodotrysky, fontány, úpravny 

vod, nábřežní zdi 

• Městská zeleň - všechny cesty se zpevněným povrchem, jednotlivé stromy 

s minimálním průměrem kmene 10 cm. 

• Podzemní vedení - průmět osy vedení na zemský povrch a viditelná zařízení 

podzemních potrubních a kabelových vedení (kanalizační šachty, 

šoupátka, vpustě, hydranty…);  

                           Podzemní vedení se rozlišuje na: 

− Kabelová (elektrické a sdělovací vedené) 

− Potrubní (kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody) 

− Společná podzemní vedení (kolektory, kabelové a potrubní kanály) 

• Nadzemní vedení - vedení silová, sdělovací a potrubní, sloupy, stožáry, 

konzoly, střešníky, svítidla, patky příhradových a portálových konstrukcí. 

Výškopis TMM je vytvářen technickými šrafy, vrstevnicemi a kótovanými body. 

Výškopis obsahuje nadmořské výšky bodů bodových polí, výškové kóty poklopů u 

vstupních kanalizačních šachet. Dále se určují nadmořské výšky vybraných bodů 

polohopisu. [9] 
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Popis TMM uvnitř mapového rámu obsahuje orientační a popisná čísla domů, 

technické parametry jednotlivých druhů vedení, názvy a využití budov (kino, divadlo, 

restaurace). Popis vně mapového rámu je totožný s popisem katastrální mapy rozšířený o 

výškový systém, plus obsahuje stav inženýrských sítí a výškopisu. [9] 

 

2.4 Využité geodetické referenční systémy 

Při práci jsem využíval dva geodetické referenční systémy závazné na území 

našeho státu. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

který je tvořen Besselovým elipsoidem s délkou hlavní poloosy a=6 377 397,15508 m a 

délkou vedlejší poloosy b= 6 356 078,96290 m. Dále je S-JTSK tvořen Krovákovým 

konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů 

z vyrovnání trigonometrických sítí.[3] 

Další použitý geodetický referenční systém byl Výškový systém baltský-po 

vyrovnání (Bpv). Jeho výchozím výškovým bodem je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštádtu a je tvořen souborem normálních výšek Moloděnského. Bpv vznikl 

vyrovnáním mezinárodním nivelačních sítí zemí Varšavské smlouvy. Základní bod na 

území ČR je v Lišově u Českých Budějovic.[3]  

2.5 Metodika ČEZ 

Při měření a pří tvorbě dokumentace jsem postupoval podle metodiky ČEZu 

s číslem DSO_ME_0139r06 platné od 1. 1. 2012. „Účelem této metodiky je stanovení 

jednotné formy a obsahu pro dokumentaci skutečného provedení staveb distribučního 

zařízení, jehož nedílnou součástí je i geodetické zaměření.“ Zároveň stanovuje podobný 

obsah a formu pro s DSPS související části projektové dokumentace, které jsou do GIS 

vkládány před realizací stavby s odznačením Ve výstavbě. Popisuje požadavky na rozsah 

technické dokumentace u staveb vedení nízkého napětí, vysokého napětí i velmi vysokého 

napětí pro účely rozvoje sítí, rekonstrukce nebo přeložek distribučního zařízení. [1] 

Podmínkou při geodetickém zaměření je používat souřadnicový systém JTSK a 

výškový systém Bpv. Přesnost podrobných bodů je vyjádřena střední souřadnicovou 
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chybou ±0.14m, výška podrobných bodů zase základní kilometrovou chybou ±0.12m. 

Nejdůležitější je vědět, že kabelové vedení v zemi zaměřujeme na středu trasy kabelů. 

Pokud je výkop širší než 1m, měříme místo středu výkopu, jeho okraje. Nové pojistkově 

skříně se měří pěti body, čtyři rohy a střed. V případě že je zaměřován nový sloup je nutné 

změřit všechna napojení na něj (střešníky, konzoly, další sloupy v řadě). [1]  

3 Popis lokality 

Přípojka se nachází na parcelách č.: 192 a 100 v k. ú.: Břuchotín v obci Břuchotín, 

jenž je severozápadní částí obce Křelov-Břuchotín. Leží v blízkém sousedství obce Křelov 

a přibližně 7 kilometrů od Olomouce poblíž silnice R35 vedoucí z Olomouce do Litovle 

(obrázek č. 2). Přibližná nadmořská výška v obci je 242 m nad mořem na mírném návrší, 

které se svažuje směrem k severu. Ve vesnici je obchod, hřiště, kaplička, zastávka 

autobusu a rybník, v jehož blízkosti byla přípojka realizována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č . 2 Břuchotín 
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4 Přípravné práce a rekognoskace 

Po obdržení objednávky, jež byla poslána e-mailem od projektantů, jsem si na 

webových stánkách ČÚZK [10] v sekci „Nahlížení do katastru“ našel podle katastrálního 

území a dotčených parcel, kde se nachází oblast zájmu měření (obrázek č. 3). Poté, taktéž 

na webových stánkách ČÚZK, jsem v sekci „Databáze bodových polí“ pomocí GEO 

prohlížeče WMS prohlédl oblast měření. Zjistil jsem, že v blízkosti oblasti měření se 

nachází 5 bodů PPBP číslo: 501, 502, 507, 522 a 523.  K těmto bodům jsem si vytiskl 

geodetické údaje (viz příloha č.1 ), abych je mohl v terénu snáze nalézt. Při rekognoskaci v 

terénu jsem nenalezl bod 507.  

Obr.č. 3 Zadání od projektantů 
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5 Měření pro projekt 

5.1 Tvorba měřičské sítě 

Na základě rekognoskace v terénu jsem se rozhodl vybudovat pomocné měřičské 

body č. 4001 a 4002. Bod 4001 bude použit jako stanovisko a bod 4002 společně s bodem 

PPBP 522 použit jako orientace. Body 4001 a 4002 jsem určil metodou GNSS. 

Bod 4001 jsem stabilizoval dřevěným kolíkem o délce 25 cm, v jehož středu jsem 

udělal důlek olovnicí. Jelikož jsem kolík zatloukl skoro na úroveň terénu, tak jsem pro jeho 

snadnější pozdější dohledání a ochranu před zničením v jeho těsné blízkosti zatloukl kolík 

o délce 50 cm přibližně do jedné třetiny jeho délky. Bod 4002 jsem stabilizoval ocelovým 

hřebem a označil barvou.  

5.2 Měření metodou GNSS 

Po zastabilizování bodů 4001 a 4002 jsem přikročil k jejich měření metodou 

GNSS.  Pro měření jsem použil aparaturu GNSS RTK rover STONEX S9 s kontrolérem 

Getac PS236.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr č:4. STONEX S9+Getac PS236 
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Přijímač STONEX S9 je 220 kanálový a se základní deskou Trimble BD970 je 

mu umožněno sledovat satelity:  

−   GPS  

−   GLONASS 

−   GALILEO 

−   SBAS 

−   COMPASS  

Přímo v přijímači je také umístěna SIM karta zajištující přístup k internetu a 

následný přenos korekcí ze sítě permanentních referenčních stanic Trimble VRS Now. 

Přesnost výsledků v reálném čase je od 1 cm, inicializace standardně do 15 sekund.  

Kontrolér Getac PS236 komunikující s přijímačem pomocí Bluetooth a obsahuje 

software SurwCE v českém jazyce, který umožňuje pracovat přímo v souřadnicovém 

systému JTSK pomocí schváleného globálního klíče.  

 

Tabulka č:1 Přesnost STONEX S9 

Statický mód: 

horizontální: ±3mm + 0.5ppm* 

vertikální: ±3mm + 0.8ppm* 

RTK mód: 

horizontální: ±10mm + 1ppm* 

vertikální: ±20mm + 1ppm* 

(* ppm = parts per milion, 1 miliontina, 1 desítitisícina procenta) 

Při samotném měření jsem zapnul přijímač STONEX S9 a kontrolér Getac PS236, 

otevřel geodetický software SurvCE, založil zakázku a připojil přes Bluetooth kontrolér 

s přijímačem. Nastavil jsem přijímač na 30 odečtů na bodu a započal měření na bodu 4001 

a poté na bodu 4002. Přibližně za hodinu po dokončení měření polohopisu a výškopisu, 

jsem provedl druhé měření bodů 4001 a 4002.  
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5.3 Měření Tachymetrií 

Po zaměření bodů 4001 a 4002 metodou GNSS jsem přikročil k měření 

polohopisu a výškopisu totální stanicí SOKKIA SET3030R3, dalším příslušenstvím byl 

odrazný hranol, stativ, metr a výtyčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č 5. SOKKIA SET 3030R3 

Tabulka č.2 specifikace SOKKIA SET3030R3 
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Postavil jsem totální stanici nad bod 4001. Přístroj jsem zcentroval a 

zhorizontoval. Založil jsem zakázku, přepnul přístroj do měření topografie, zadal bod 4001 

jako stanovisko. Metrem jsem změřil výšku stroje od vrcholu dřevěného kolíku, jímž byl 

zastabilizován bod 4001, po rysku na přístroji. Tuto hodnotu jsem vložil do stroje. Mezitím 

kolega zašel na bod 4002, kde se postavil s hranolem a já jsem na něj zacílil se strojem. Na 

bod 4002 jsem nastavil nulové čtení horizontálního kruhu a změřil orientaci. Poté kolega 

přešel na bod PPBP 522, který jsem použil jako druhou orientaci. Po změření orientací, 

jsem se s kolegou vyměnil, on měřil za strojem a já jsem s hranolem zaměřil podrobné 

body a vytvářel měřičský náčrt (viz příloha č. 2). První jsme zaměřili bez-hranolem 

budovy. Zbývající podrobné body jsme měřili na hranol. Měřené body jsem volil 

s ohledem na požadavky od projektantů, kteří na základě výsledného účelového plánu 

budou vytvářet projekt k elektrické přípojce.  

Po změření všech potřebných bodů, jsem zkontroloval polní náčrt, jestli je 

změřeno vše. Sundal jsem stroj ze stativu, uložil do bedny a pomoci GNSS aparatury 

znovu přeměřil body 4001 a 4002. Poté jsem ukončil měření a vydal se do kanceláře 

zpracovat naměřená data.     

6 Zpracování podkladu pro projekt 

Po příjezdu do kanceláře, jsem připojil k počítači kontrolér Getac od GNSS 

aparatury. Z adresáře v kontroléru, jenž obsahuje zakázky, jsem zkopíroval do počítače 

soubor s názvem „BRUCHOTIN IP-8012509.rw5“. Poté jsem si otevřel software 

TRANSFORM v 2011, načetl si do něj soubor BRUCHOTIN IP-8012509.rw5, provedl 

transformaci bodu a výpočet definitivních souřadnic pro body 4001 a 4002 (obr. č. 6). 

Následně jsem v programu TRANSFORM vygeneroval GNSS Protokol (viz příloha č. 3) 

GNSS Technickou zprávu (viz příloha č. 4).  
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 Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů 

4001             551984.84  1117827.10   240.13 

5001             551984.84  1117827.11   240.13 

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

Střední průměr:  551984.84  1117827.10   240.13 

 

4002             552031.51  1117784.88   239.48 

5002             552031.51  1117784.88   239.47 

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

Střední průměr:  552031.51  1117784.88   239.48 

Obr.č. 6 Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů 

 

Následně jsem otevřel geodetický software Geus verze 15.5.4.57 a nahrál si do něj 

definitivní souřadnice bodů 4001 a 4002. Poté jsem připojil k počítači totální stanici, stáhl 

zápisník k měřené zakázce (příloha č. 5) a provedl výpočet podrobných bodů v softwaru 

Geus. Protokol výpočtu viz příloha č. 6. 

 Po výpočtu podrobných bodů jsem přepnul software do grafické části. Zde 

jsem spojil jednotlivé body liniemi v příslušných vrstvách, barvě a tloušťce. Umístil jsem 

značky a popsal povrchy. Vytvořil jsem výkres (obr. č 7), jenž bude použit jako podklad 

pro projekt elektrické přípojky. Tento výkres, jsem poté vyexportoval do formátu DGN, 

nazval jej Břuchotín IP-12-8012509 a poslal e-mailem projektantům společné s DKM 

oblasti, taktéž ve formátu DGN, se smazanými body a v jedné barvě. Na předávání 

vyhotovených podkladů pouze v elektronické formě ve formátu DGN, jsme s projektanty 

domluveni, už od začátku naší spolupráce.   
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Obr. č. 7 podklad pro projekt 

 

7 Měření skutečného provedení stavby 

V pondělí ráno 3. 12. 2012 mi zavolal technik z firmy EMONTAS s.r.o. pověřený 

realizací stavby, že je vykopána trasa uložení kabelu a můžu přijet zaměřit skutečný stav 

provedení stavby. Společně s kolegou jsme se vypravili na místo. Po příjezdu, jsme se 

rozhodli měřit metodu GNSS.  

Použili jsme stejnou GNSS aparaturu, jako při měření polohopisu a výškopisu pro 

projekt. Nově měřené body byly číslovány od 201, aby při jejich exportu do geodetického 

software Geus nekolidovaly s již vloženými body. Měřil jsem střed výkopu, v němž byla 

už položena chránička pro elektrický kabel. Novou pojistkovou skříň sem zaměřil podle 

požadavků Metodiky DSO_ME_0139 r06 pěti body. Čtyři body stran skříně a její střed. 

Jelikož, jsme neměli čas čekat na uplynutí potřebné doby pro druhé měření GNSS 

rozhodl jsem, že provedeme jen jedno měření a druhé měření nahradíme ověřením polohy 

měřených bodů měřením délky pásmem vůči bodům, které jsem zaměřil při měření pro 

projekt. Měřené délky jsou uvedeny v příloze č. 7 a jejich rozdíly oproti délkám ze 

souřadnic v příloze č. 8.     
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8 Zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby 

8.1 Geus 

Jelikož GNSS aparatura používá globální transformační klíč a měřil jsem 

podrobné body pouze jednou, neprováděl jsem transformaci souřadnic přes software 

TRANSFORM, ale pouze vyexportoval z GNSS aparatury body v S-JTSK do textového 

souboru. Tento textový soubor obsahující body kabelu jsem nahrál do programu Geus. 

V Geusu jsem nahrál body kabelu do předchozího výkresu vytvořeného pro projektanty a 

fialovou barvou dokreslil průběh kabelu a pojistkovou skříň (obrázek č. 8). Po zakreslení 

trasy kabelu, jsem vedení trasy zkontroloval s projektem (viz příloha č. 9). Je důležité, aby 

elektrický kabel, nebyl uložen v parcelách, které nejsou vyznačeny v projektu. Tento 

výkres bude později použit na tvorbu GP pro vyznačení věcného břemene. 

Dalším krokem bylo vyexportování souřadnic všech bodu z výkresu i s výškami 

do textového souboru s názvem ssss (viz příloha 10). 
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Obr.č.8  průběh trasy  

 

8.2 ProGEO v.10   

ČEZ požaduje předávání DSPS v předepsaném formátu podle METODIKY 

DSO_ME_0139 r06. Toho se dá dosáhnout nejlépe využitím software ProGEO, který na 

objednávku společnosti ČEZ vyvinula firma HSI. ProGeo je program přímo určený 

k tvorbě DSPS a také i projektů. Teoreticky se dá použít i jiný software, ale HSI vytvořilo 

pro GIS ČEZu také kontrolní program. Tento kontrolní program kontroluje na GIS 

v elektronické podobě zaslané DSPS a v případě, že nejsou splněny všechny náležitosti 

aktuální metodiky, program vypíše chybu a pracovník GISu DSPS vrátí k opravě. 

Dosáhnout bezchybnosti bez programu ProGEO je velmi obtížné. 

Program ProGEO funguje, pouze pokud je nainstalován:  

- MicroStation 2004 edition 

- MicroStation V8 XM edition 

- MicroStation V8i  
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- Bentley PowerMap 2004 

- Bentley PowerMap XM 

- Bentley PowerMap V8i 

 

8.3 Tvorba DSPS v ProGEO v.10 

Po zapnutí programu ProGEO se objeví správce zakázek (obrázek č. 9). Zde jsem 

založil zakázku a vstoupil do ní.  

 

Obr.č.9 Správce zakázek 

 

Poté jsem vytvořil výkresy s názvy: 

- Body 

- Břuchotín-Bučík_IP8012509_gm_n - obsahuje polohopis 

- Břuchotín-Bučík_IP8012509_t_n - obsahuje spojnici trasy 
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- Břuchotín-Bučík_IP8012509_n_n - obsahuje kabelové vedení 

- Břuchotín-Bučík_IP8012509_d_n - obsahuje detaily zapojení skříní 

Po vytvoření výkresů jsem referenčně připojil digitální mapu a původní výkresy, 

které jsem dostal společně se zadáním zakázky od projektantů. Původní výkresy mi později 

poslouží k napojení nového stavu na stav stávající.  

Přepnul jsem se do výkresu body a importoval podrobné body z textového 

souboru, který jsem si vytvořil v programu Geus. Poté jsem zaktivnil výkres Břuchotín-

Bučík_IP8012509_gm_n, referenčně připojil výkresy body a DKM a začal kreslit 

polohopis. (obrázek č. 10). ProGEO má kresbu založenou na principu, že přímo nabízí 

předem definované prvky ke kresbě. Znamená to, že když chci například kreslit budovy, 

rozkliknu záložku budovy a vyberu si požadovaný typ budovy (např. zděná, kovová, 

neměřená,…). Takto to funguje u všech prvků, i u značek. Také se nabídka mění podle, 

toho v jakém jsme zrovna výkresu.  

  

Obr.č. 10 Výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_gm_n 
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Další na řadě je výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_t_n obsahující spojnici trasy. 

V tomto výkresu, jsem si také referenčně připojil výkresy DKM a body. Pospojoval body 

spojnice trasy a okótoval. V tomto výkresu se také kreslí a popisuje typ kabelové 

chráničky. (obrázek č. 11).  

 

 

Obr.č. 11 Výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_t_n 
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Ve výkrese Břuchotín-Bučík_IP8012509_n_n, obsahujícím kresbu kabelového 

vedení se postupuje obdobně, jako u výkresů předchozích. S tím rozdílem, že zde kreslím 

vedení nového kabelu NN (obrázek č. 12). 

 

Obr.č.12 Výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_n_n 

 

Jako poslední kreslím výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_d_n, obsahující detail 

zapojení pojistkové skříně. Je třeba rozlišovat, jestli se jedná o skříň přípojkovou, nebo 

rozpojovací. V této zakázce je pouze skříň přípojková, tzn., kreslím detail jako pouze 

„kolečko“. V případě, že by stavba obsahovala skříň rozpojovací, kreslil bych detail jako 

elektrické schéma podle schématu zapojení dodaného projektantem.  

Po nakreslení všech náležitostí ve všech výkresech provedu přečíslování bodů. 

Přečíslování bodů spočívá v tom, že program přečísluje všechny body a vyexportuje dva 

seznamy souřadnic. Jeden seznam souřadnic obsahuje body polohopisu (viz příloha č. 11) 

a druhý body trasy kabelu a nových skříní (viz příloha č. 12). Tyto seznamy souřadnic se 

poté tisknou v počtu tří kopií a přikládají se k Technické zprávě (viz příloha č. 13), která se 

generuje pomocí funkce v programu. Vygenerovaná Technická zpráva obsahuje vyplněnou 
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hlavičku z dat, které se vypisují při zakládání samotné zakázky, a tiskne také ve třech 

kopiích.  

Po přečíslování, musím provést pomocí dalšího software s názvem HSI Tools od 

firmy HSI kontrolu všech výkresů. Tento software není součástí programu ProGEO, musí 

se koupit zvlášť. Po provedení kontrol, zakázku vyexportuji do složky s názvem DSPS 

IP8012509 ve formátu pro předání a e-mailem zašlu GISu ČEZu. Pracovníci GISu 

provedou svou vlastní kontrolu a zašlou mi Protokol o bezchybnosti. Ten je nutno 

vytisknout a přiložit k dokumentaci předávané objednateli a také nahrát do složky 

s vyexportovanou zakázkou.   

Pro předání objednateli se z programu ProGEO tisknou dva plány. Tiskne se plán 

s názvem Situace-geoschéma DSPS obsahující výkresy Břuchotín-

Bučík_IP8012509_gm_n,  Břuchotín-Bučík_IP8012509_n_n a dkm. Samozřejmostí je, že 

plán obsahuje tabulku s údaji o názvu zakázky, číslu zakázky, měřítku, datum, investor, 

vyhotovitel,… (viz příloha č. 14). Dále se tiskne plán s názvem Geometrické zaměření 

skutečného provedení, obsahující výkres Břuchotín-Bučík_IP8012509_t_n,  Břuchotín-

Bučík_IP8012509_gm_n a dkm, a tutéž tabulku co plán předchozí (viz příloha č. 15). Oba 

dva plány tisknu v počtu tří kopií. Rozdílné barvy u linií jsou dílem programu ProGEO, je 

tak nastaven. 

Po ověření Technické zprávy, obou seznamů souřadnic a obou plánů oprávněným 

inženýrem, vypálím 2x CD obsahující složku DSPS IP8012509 zaslanou GISu, Protokol o 

správnosti z GISu a Revizní zprávu od firmy EMONTAS s.r.o., která přípojku 

zhotovovala. Tuto dokumentaci jsem poté předal firmě EMONTAS s.r.o. 
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9 Závěr 

Cílem mé práce bylo popsat a osvětlit průběh prací na realizaci elektrické přípojky 

od zadání projektantů, přes měření pro podklady projektu, až po samotné měření 

skutečného stavu stavby a následné zpracování DSPS. 

První část práce je věnována teorii použitých metod, použitým souřadnicovým 

systémům a Směrnici ČEZ. Největší část jsem věnoval GNSS. V současné době je právě 

metoda měření pomocí GNSS technologií čím dál tím více rozšířená. Také jsem se zde 

dotkl tachymetrického měření. U účelových map jsem detailně popsal pouze Technickou 

mapu města, protože z ní vycházím při tvorbě mapového podkladu pro projekt. Popisovaní 

ostatních účelových map, by bylo zbytečné a příliš zdlouhavé. 

Praktická část práce by se dala z chronologického hlediska rozdělit na dva hlavní 

bloky. První obsahuje zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt a následnou tvorbu 

mapového podkladu (účelovou mapu). Zde jsem se zabýval praktickým měřením 

polohopisu a výškopisu kombinací metody GNSS a tachymetrického měření. Právě GNSS 

technologie nám do samotného měření přináší mnoho nových možností a zjednodušuje 

práci. V mém případě jsem jej použil pro tvorbu pomocných měřičských bodů, což mi 

usnadnilo práci při následném zpracování naměřených údajů.  

Za druhý blok práce by se dalo považovat samotné měření realizace stavby 

elektrické přípojky a tvorba DSPS v programu ProGEO. Tato realizace obyčejně probíhá 

v rozmezí 6 měsíců až jednoho roku od tvorby podkladů pro projekt. V tomto případě to 

bylo přibližně 7 měsíců (podklad pro projekt měřen 9. 5. 2012, skutečný stav přípojky 

měřen 5. 12. 2012). Pří měření kabelu elektrické přípojky, jsem se rozhodl použít metodu 

GNSS, kde jsem druhé kontrolní měření nahradil ověřením polohy nově měřených bodů 

vůči stávajícím bodům (body změřeny při měření polohopisu a výškopisu) pomocí 

kontrolně měřených délek. Toto řešení jsem zvolil z důvodu časové tísně, musel jsem se 

dostavit na další stavbu. 

Princip a všeobecný postup tvorby DSPS jsem popsal v kapitole Tvorba DSPS 

v PROGEO v10. Popsal jsem zde, strukturu výkresů a co obsahují. Program ProGEO je 

vytvořen přímo k tvorbě DSPS podle metodiky ČEZ. Pokoušet se vytvořit DSPS v jiném 
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programu, trvalo by to mnohem déle a pravděpodobně by výsledek neprošel přes kontrolní 

program HSI Tools, kterým je výsledné DSPS kontrolováno pracovníky GISu ČEZu, než 

je nahráno do systému. Nicméně, je možné zvládnout DSPS i v jiném programu než 

v ProGEO. Celý tento nový systém vznikl, jelikož se ČEZ rozhodl, že potřebuje spolehlivý 

a systematicky vedený GIS. 
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