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Anotace 
 

V předložené práci je zpracována kompletní zakázka Dobřejovice – Nad 

mlýnským rybníkem. 

V první části jsou popsány geodetické metody, použité přístroje a pomůcky. 

Následně je popsáno vyhotovení podkladů pro projekt, jak část terénní, tak kancelářská. 

Další části se zabývají vytyčením hranic pozemků, zaměřením skutečného provedení 

stavby a zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby. 

Na závěr bylo zhodnoceno, že celá práce odpovídala přesnosti pro požadovaný 

kód kvality 3. 

 

Klíčová slova: polární metoda, vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení 

stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, GNSS, totální stanice. 

 
Summary 

In this diploma thesis is processed a completed contract Dobřejovice – Nad 

mlýnským rybníkem.  

In the first part of this thesis are described surveying methods, used devices and 

other equipment. Subsequently there is describe of bases for project, the terrain part and 

also the office part. Next part deal with demarcation of estates, survey of the real 

performance of the structure and processing of documentation of the actual construction. 

In conclusion, it was estimated that all the work required to match the accuracy of 

the quality code 3. 

 

Keywords:  polar method,  demarcation, survey of the real performance, 

documentation  of the actual construction, GNSS, total station. 
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1 Úvod 

Téma diplomové práce „Geodetické práce pro ČEZ v lokalitě Dobřejovice – Nad 

mlýnským rybníkem“ jsem si zvolil proto, že pracuji v geodetické firmě Geoaxis s.r.o. se 

sídlem v Kouřimi, která se mimo klasických geodetických prací zabývá i specializovanými 

geodetickými pracemi pro firmu Elmoz Czech s.r.o. Tato společnost nabízí komplexní 

služby v oblasti energetiky a elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 kV – 400 kV pro 

společnost ČEZ Distribuce a.s. A to kompletní řešení přípojek NN a VN, veřejného 

osvětlení, průmyslových instalací, kompaktních trafostanic, rozvoden, distribučních a 

přenosových vrchních i kabelových vedení od projektové dokumentace až po realizaci. 

Podklady k mé diplomové práci jsem získal ze zakázky Dobřejovice, Nad 

Mlýnským rybníkem, kde jsem měřil podklad pro projekt, vytyčoval hranice pozemků, 

zaměřoval skutečný stav provedené stavby a na závěr jsem vypracoval dokumentaci 

skutečného provedení stavby – DSPS. 
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2 Pomůcky a postupy 

2.1 Použité geodetické metody 

2.1.1 Polární metoda 

Základním kamenem geodézie a nejčastějším a nejefektivnějším způsobem 

měření (zaměřování či vytyčování) je polární metoda. Poloha bodů je při ní určována 

pomocí polárních souřadnic – vodorovného úhlu, který je měřen mezi orientačním směrem 

a určovacím bodem a – délky, která je vzdáleností od stanoviska, na němž stojí měřicí 

přístroj k určovanému bodu. 

U polární metody se setkáváme s pojmy polární doměrek, polární kolmice, 

výškový doměrek a jejich kombinacemi. Pokud je podrobný bod nepřístupný (vnitřní roh 

budovy) a nutné zaměřit délku, měříme polární doměrek. Polární kolmice se měří 

v případě, že na určovaný podrobný bod není vidět ze stanoviska. Leží-li podrobný bod 

výše nebo níže než aktuální zaměřovaný bod měříme výškový doměrek. 

Při měření polární metodou mohou nastat dvě situace, a to kdy je přístroj postaven 

na známém stanovisku – pevném stanovisku nebo na neznámém stanovisku – volném 

stanovisku. 

Počet orientací na dané body je v rozsahu 1 až 9. Pokud nejsou měřeny 

vzdálenosti, uvádí se na jejich místě 0. Za danými body následují body určované. Je-li 

doměrek uváděn se záporným znaménkem, má se měřená vzdálenost o hodnotu doměrku 

zkrátit a naopak. Polární kolmice má záporné znaménko, leží-li zaměřovaný bod vlevo od 

kladného směru polárního paprsku. 

Stanovisko je uváděno jako první z určovaných bodů. Vzdálenosti se měří u všech 

daných bodů, kromě bodu nejvzdálenějšího, u nějž vzdálenost nemusí být měřena.  

Z volného stanoviska se nesmí určovat body protínáním vpřed. 
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Obr. 1  Polární metoda [1] 

 

Poloha podrobného bodu polární metodou se vypočte z následujících vzorců 

Y1 = YP + s1 * sin (σPA + ω1) 

X1 = XP + s1 * cos (σPA + ω1) 

Délka s1 je vodorovná a vypočtena ze vztahu 

s = s‘ * sin (z) 

kde s‘ je šikmá délka ze stanoviska na cíl 

z je zenitový úhel při záměře na cíl. 

Výšky jsou určeny trigonometricky zároveň při měření polohy podrobných bodů. 

Měříme šikmou délku s‘ k cíli a zenitový úhel z. Je třeba znát i výšku přístroje a výšku cíle. 

Převýšení h se vypočte podle vzorce 

h = vs + s‘ * cos (z) - vc 

kde vs je výška přístroje a vc je výška cíle. 
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Obr. 2  Trigonometrické určení výšek [1] 

 

Nadmořská výška bodu P se vypočte podle vzorce 

HB = HA + h 

 [1]   

 

2.1.2 Polární vytyčení 

Jedná se o geodetickou činnost, která je uskutečněna odborně na základě platné 

dokumentace (například projektová dokumentace stavby, katastrální operát apod.) a 

výsledkem jsou geodetické značky určující prostorovou polohu a tvar pozemku, terénní 

úpravy, budoucí stavby či jiného objektu na zemském povrhu. 

Součástí vytyčování je kontrolní měření. Opakovaným měřením, nezávislým 

vytýčením nebo opakovaným vytýčením se kontroluje správnost vytýčení. 

2.1.3 GNSS 

GNSS (Global Navigation Satellite System) či-li Globální družicový polohový 

systém je satelitní systém používaný k určení geografické polohy přijímače uživatele 

kdekoli na světě. Na základě odeslaných signálů z družic (vysílaných kódovaných signálů 

v přesných časových intervalech) umožňují radiové přijímače vypočítat jejich polohu a 

vzdálenost. 
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Plně funkční jsou systémy: Global Positioning System (GPS) Spojených států, 

Global Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS) v Rusku a probíhá vývoj 

evropského systému Galileo a čínské sítě Compass. 

Každý ze systémů GNSS využívá konstelace družic na oběžné dráze, které pracují 

ve spojení se sítí pozemních stanic, tedy jako družicový radiový dálkoměrný systém. 

Dálkoměrný systém – poloha objektu je určena ze vzdálenosti od bodů se známou 

polohou (např. určení své polohy v terénu pomocí mapy a dálkoměru umožňujícímu změřit 

vzdálenost od pozorovaného objektu, kolem kterého nakreslíme kružnici o změřeném 

poloměru). 

Radiový systém využívá radiových vln k měření vzdálenosti. Vysílač je umístěn 

v bodě se známou polohou a přijímač se umístí v bodě, jehož poloha je měřena. 

Přijímačem porovnávajícím časové značky se svými hodinami je možné změřit zpoždění 

vzniklé dobou, než radiová vlna (pohybující se známou rychlostí) dorazí k přijímači.  

Družicový systém nese toto označení proto, že družice obíhající Zemi jsou body 

se známou polohou a z tohoto důvodu musí být v jejich vysílání nejen časové značky, tak i 

parametry dráhy dané družice, pomocí kterých je možno polohu při odeslání zprávy 

vypočítat. 

Jednotlivými družicemi jsou vysílány radiové vlny, a to u každého systému GNSS 

ve vyhrazené frekvenci nebo smluveným způsobem vysílání na stejné frekvenci. Vzhledem 

k velkému počtu družic (i několik desítek) v jednom systému GNSS se používají 

následující metody k jejich odlišení: 

- kódová - jednotlivá družice vysílá na stejné frekvenci různé kódy. Na základě 

znalosti jednotlivých kódů pak přijímač zesílí hledaný signál a odfiltruje ostatní. Využívá 

ho GPS a Galileo; 

- frekvenční - je zapotřebí velké množství volných frekvencí, neboť jednotlivá 

družice vysílá na jiné frekvenci stejné kódy. Nevýhodou jsou vznikající interference vlnění 

při šíření radiových vln. Využívá ho GLONASS. 

Určování polohy a času 

V geodetické praxi se používají pro určování polohy nejčastěji fázová měření. 

Fázová měření se vyznačují velkou přesností a nejednoznačností (ambiguity). Vyžaduje 
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vhodné podmínky a okamžité korekce z jiného přijímače, nebo postprocesní vyhodnocení. 

Vychází z možnosti měřit jednotlivé fáze harmonických vln zdroje a jejich změny. 

Nejednoznačnost spočívá v neznámém počátečním celkovém počtu vln mezi vysílačem a 

přijímačem. Využívá se několik matematických metod, které se snaží najít možná řešení 

nebo se využije přesná informace o poloze z jiného zdroje. Měření jsou náchylná na 

přerušení kontinuity signálu. 

 

Používané metody: 

- statická - dlouhodobá měření (trvající hodiny až dny) více referenčních 

přijímačů a postprocesní korekce; 

- rychlá statická - k měření (trvá minuty) je nutná dvojice referenčních přijímačů, 

jeden o známých souřadnicích a vyhodnocení postprocesních korekcí; 

- stop and go (polokinematická) - měření (trvá sekundy) je založeno na principu 

jednoho referenčního a jednoho terénního přijímače vyhodnocujícího fáze i během přesunu 

mezi měřenými stanovišti; 

- kinematická – je třeba jeden terénní přijímač, jenž na počátku vyřeší 

nejednoznačnosti (inicializace), či je schopen ambiguity řešit i během přesunu mezi 

měřenými stanovišti (bez inicializace); 

- RTK (Real Time Kinematic) – pomocí jednoho přijímače se v terénu 

zpracovávají diferenciální korekce permanentních referenčních stanic získané  

z geostacionární družice, rádia nebo internetu. 

Aplikace využívající signály GNSS se používají jak v silniční, železniční, letecké 

a námořní dopravě, tak mají uplatnění i v dalších oblastech jako jsou telekomunikace, 

geodézie, zemědělství, vyhledávání ložisek nerostných surovin a těžba, ekologické 

pozorování Země. [2] 

2.1.3.1 GPS 

Satelitní navigační systém GPS (Global Positioning System) nebo-li globální 

polohovací systém, známý i pod názvem NAVSTAR, je vojenský polohový družicový 

systém provozovaný Spojenými státy americkými. 
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Tento dálkový systém se používá pro stanovení polohy a času kdekoliv  

na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy měření probíhá. Systém je 

schopen průběžně poskytovat signály, které po zpracování v přijímači určí prostorovou 

polohu a přesný čas. Tento radionavigační systém je provozován vzdušnými silami USA a 

řízen vládou USA prostřednictvím IGEB (Interagency GPS Executive Board). 

GPS byl původně vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 

Ministerstvem obrany Spojených států. Postupně se systém dále vyvíjel a rozšiřoval a 

počátkem 90. let se stal plně funkčním a dostupným po celém světě. V současné době je 

určen jak pro vojenské, tak civilní použití. Avšak až do 1. 5. 2000 byla přesnost určování 

polohy pomocí GPS pro civilní použití úmyslně znepřesňována úpravou vysílaných signálů 

zpožďováním satelitových hodin a zkreslením efemerid. Nyní je již záměrné zhoršování 

polohy vypnuté a díky tomu se zvýšila přesnost určení polohy pro civilní uživatele až 10-ti 

násobně.  

Celý systém GPS je rozčleněn do 3 podsystémů – segmentů:  

- kosmický, 

- řídící (kontrolní), 

- uživatelský. 

Kosmický segment se skládá z 24 družic (z toho jsou 3 záložní), které krouží 

kolem Země ve výšce 20200 km na šesti oběžných drahách s inklinací 55 stupňů. Každá 

družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a řadou přístrojů 

sloužících pro navigaci či jiné speciální úkoly (např. detekci výbuchů jaderných náloží). 

Aby se předešlo případným problémům, má každá družice záložní zdroj a palubní baterie 

jsou dobíjeny dvěma slunečními panely.  Doba oběhu je přibližně 11 hodin 58 minut. Pro 

určení polohy v prostoru a času je zapotřebí přijímat signály alespoň ze čtyř družic, běžně 

jsou dostupné 4 – 12 a v České republice 7 – 8. 

Životnost družice je v průměru 10 let a několikrát ročně jsou plánovaně odstaveny 

z důvodu provedení údržby atomových hodin a korekce dráhy družice. 

Řídící a kontrolní segment monitoruje funkce družic, zasílá povely družicím, 

manévruje s nimi a zajišťuje údržbu atomových hodin. Skládá se z hlavní řídící stanice 
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(MCS), která je umístěna na letecké základně Falcon v Colorado Springs, pěti 

monitorovacích stanic rozmístěných po celém světě a tří pozemních řídících stanic 

spolupracujících s hlavní řídící stanicí. Rozložení stanic je znázorněno na obr. 2. 

 

Obr. 3  Rozložení stanic řídícího a kontrolního segmentu systému GPS (Dana, 2000) [3]  

Sběr dat z družic (výška, pozice, rychlost, celkový stav) je neustále zajištěn 

monitorovacími stanicemi a tyto pak předávají do hlavní řídící stanice, kde dochází 

k vypočítávání přesných údajů o oběžných drahách a korekce času a pomocí třech 

vysílacích stanic jsou přenášeny zpět do satelitů, odkud jsou vysílány do GPS přijímačů. 

Uživatelský segment se skládá z pasivních GPS přijímačů poskytujících 

uživatelům údaje o poloze, rychlosti a čase. Slouží k různým účelům (civilním a 

vojenským) a vytváří je velký počet výrobců. [3] 

2.1.3.2 GLONASS 

GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) je Ruský globální 

družicový polohový systém vyvíjený v bývalém SSSR, aby získal nezávislost na 

americkém systému. Jedná se o satelitový radionavigační systém, zajišťující pro uživatele 

stanovení prostorové polohy, rychlosti a času kdekoliv na povrchu Země a v přilehlém 

prostoru, založený na podobném principu jako GPS. Je řízen vládou Ruské federace 

prostřednictvím kosmických sil jako operátorem. Jeho výhoda spočívá v tom, že je 

modernější než GPS, čímž umožňuje menší odchylku (do 1 m) a disponuje novějšími 

satelity. [4] 
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Kosmický segment je tvořen 24 satelity, které obíhají ve výšce 19 100 km nad 

povrchem Země na 3 kruhových drahách pod úhlem 65 stupňů. Dráhy jsou vzájemně 

posunuty o 120° a na každé dráze je 8 symetrických pozic pro družice po 45°. GLONASS 

používá družice Uragan-M, váží asi 1,4 tuny a pohybuje se rychlostí 3,9 km/s, oblet Země 

trvá 11 hodin 15minut. 

Řídící a kontrolní segment se skládá z: 

- řídicího střediska (SCC, System Control Center) Krasnoznamensk, 

- 3 rozšířených stanic, 

- 5 povelových stanic, 

- 10 monitorovacích stanic. 

Řídící a kontrolní segment monitoruje kosmický segment, zasílá povely družicím, 

provádí jejich manévry a údržbu atomových hodin. 

Uživatelský segment - uživatelé pomocí GLONASS přijímače přijímají signály  

z jednotlivých družic, které jsou v tu chvíli nad obzorem. Na základě přijatých dat 

(časových značek z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) a předem definovaných 

parametrů, přijímač vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a 

čas. [3] 

2.1.3.3 CZEPOS  

CZEPOS (Česká síť permanentních stanic pro určování polohy) poskytuje 

uživatelům globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné 

určení pozice pevného či pohybujícího se stanoviště na území České republiky. Spravuje 

ho a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky. 

V současnosti se CZEPOS sestává z 27 permanentních stanic rovnoměrně 

rozmístěných na území České republiky ve vzdálenostech cca 60 km, většinou 

spravovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, dále pak vědeckými a 

akademickými pracovišti. Také síť využívá zahraniční stanice. [5] 

Využívá se pro přesnou navigaci v dopravě (vlaková a kamionová přeprava, 

taxislužba apod.) nebo záchranné systémy, dále přesnou lokalizaci objektů v terénu a jejich 
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následné začlenění v geografických informačních systémech (GIS) a má široké uplatnění 

v zeměměřictví, katastru nemovitostí, stavebnictví, energetice, hydrologii, zemědělství, ale 

i v oblasti výzkumu, zejména geodynamice či GPS meteorologii.  

V rámci služby CZEPOS jsou uživatelům poskytovány 3 druhy služeb: DGPS, 

RTK a VRS. 

DGPS (diferenční GPS) – požadovaná přesnost do 10 cm, postačí jednoduchý  

a relativně levnější přijímač GPS umožňující pouze kódová měření, schopný přijímat a 

zpracovávat DGPS korekce v reálném čase; využití – navigace, GIS. 

RTK (real time kinematics – kinematika v reálném čase) – požadovaná 

centimetrová přesnost, je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GPS schopná přijímat a 

zpracovávat RTK korekce; využití – zeměměřictví a katastr nemovitostí. 

VRS (virtuální referenční stanice) – požadovaná centimetrová přesnost, využívá 

se k výpočtu korekcí dat z více stanic CZEPOS – tzv. síťové řešení, je zapotřebí 

dvoufrekvenční aparatura GPS; využití – zeměměřictví a katastr nemovitostí. [6] 

2.1.3.4 TopNET 

TopNET je síť permanentních GNSS stanic, poskytující svým uživatelům 

korekční data (z navigačních systémů GPS a GLONASS) pro diferenciální určování 

polohy s pokrytím po celém území České republiky. Pokud postačuje metrová přesnost, lze 

zajistit jeden jednofrekvenční GPS přijímač. Pro vyšší přesnost je zapotřebí dvou přijímačů 

za využití některé z diferenciálních metod určení polohy. 

V současné době je v síti zapojeno 35 GNSS stanic, z toho 32 se nachází po celém 

území České republiky a jsou zde zapojeny i 3 stanice rakouské sítě EPOSA. Vzdálenost 

mezi jednotlivými stanicemi je v průměru 55 km. 

Hlavním provozovatelem sítě TopNET je společnost s r.o. Geodis Brno  

(21 stanic), dále pak např. Akademie věd ČR (6 stanic), Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava (2 stanice). 

Stanice jsou vybaveny přijímači Topcon GB-1000 a Net G3A s anténami Choke 

Ring TPS CR3GGD CONE a TPSCR.G3 TPSH se sněžným krytem. V hodinových 

intervalech jsou odebírána statistická data a ukládají se na servery GEODIS. 
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Partnerem projektu je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

(VÚGTK), který stanovil souřadnice všech stanic (shodné jako u sítě CZEPOS). 

Služby sítě TopNET je možno využívat v geodézii, stavebnictví, přesném 

zemědělství a GIS aplikaci. [7] 

2.2 Přístroje a pomůcky 

2.2.1 Leica TCR705 

Tab. 1 Technické údaje Leica TCR705 [8] 

Měření úhlů 
 
Rozlišení displeje 1 "(0.5 mgon) 

Standardní odchylka (ISO 
17123-3) 

5 "(1,5 mgon) 

Metoda absolutní, kontinuální 

Dalekohled 
Zvětšení 30 × 
Zorné pole / min 
zaostřovací vzdálenosti. 

1 ° 30 '(26, ale 1 km) / 1,7 m 

Měření vzdálenosti (IR) Infračervený laser 

Kapacita kruhový hranol 3000 m (průměr podmínky) 
Rozsah reflexní fólie (60 
mm × 60 mm) 

250 m 

Rozlišení displeje 1mm 

Doba měření (IR) Infračervený laser 

Přesné Mode 2 mm + 2 ppm / <1 sec 
Rychle 5 mm + 2 ppm / <0,5 sec 
Sledování režim 5 mm + 2 ppm / <0,15 sec 

Pinpoint - měření bez 
hranolu vzdálenosti (RL) 

Red Laser 

Kapacita PinPoint R300 
("ultra") (průměrné 
atmosférické podmínky) 

500 m (90% reflexní) 

Min. cíl 1,5 m 

Laserová olovnice: 
odchylka od olovnice 1,5 mm na 1,5 m (2 s) 

Hmotnost 
včetně baterie  5,6 kg 
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Obr.4  Leica TCR 705 [8] 

2.2.2 ProMark 500 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

GNSS charakteristika 

 120 kanálů pro příjem GNSS satelitů 

 GPS + GLONASS + GALILEO + SBAS 

RTK sítě 

 Použitelné v RTK sítích VRS. 

Přesnost RTK 

 Polohová přesnost souřadnic X a Y 10mm+1ppm 

 Výšková přesnost souřadnice Z 20mm+1ppm 

 DGPS < 25cm 

 SBAS < 50cm 

Přesnost Post-processing 

 XY 5mm+0. 5ppm 

 Z 10mm+0.5ppm 

Váha 

1.4 kg 

Paměť 

128MB RAM 

40 hodin měření 
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Napájení 

Li-lon baterie 4600mAh 

výdrž baterie 8 hodin  

ext. napájení 6-28V [9] 

 

 

Obr.5  ProMark 500 [9] 

2.3 Software 

2.3.1 Geus  

GEUS je programový systém pro geodetické výpočty s možnostmi malého CAD 

pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v katastru nemovitostí. 

Všechny základní výpočty obsažené v tomto programu slouží pro zpracování 

geometrických plánů (ortogonální a polární metoda, protínání ze směrů, délek a zpět, 

kontrolní a konstrukční oměrné atd.) a výpočty základních typů polygonových pořadů. 

Největší výhodou tohoto jednoduššího programového CAD systému je přímá 

specializace na oblast tvorby map od úplného základu. Mezi tyto vlastnosti patří především 

bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se 
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seznamy souřadnic včetně změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod. 

Umožňuje tvorbu výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtem objektů. Velikost 

výkresu může omezit pouze dostupná paměť a výkonnost počítače. Tento program 

podporuje tvorbu mapových listů S-JTSK. [10] 

2.3.2 Kokeš 

Program Kokeš je produktem firmy Gepro a orientuje se na uživatele z oboru 

geodézie a geoinformační systémy, který současně umožňuje zobrazení rastrových a 

vektorových dat v různých kartografických soustavách. 

V systému KOKEŠ je zahrnut výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další. Hodí se pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových děl. Jeho další nadstavby se pak používají pro některé speciální úlohy.  

Pro systém KOKEŠ byl vyvinut vlastní programovací jazyk (Kokeš BASIC), jež 

umožňuje doplnění široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a 

výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. [11] 

2.3.3 Microstation V8  

MicroStationV8 je profesionální produkt používaný k vytváření 2D výkresů a 3D 

modelů objektů a budov. Nová verze V8 přináší především revoluční změnu formátu 

výkresů DGN, který odstraňuje historická omezení a nabízí také přímou práci s výkresy 

formátu DWG.  

„Microstation je základem řešení společnosti Bentley pro architekturu, stavební 

inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení, státní správu a samosprávu 

a inženýrské a telekomunikační sítě. Při vývoji produktů postupují Bentley podle 

dlouhodobého koncepčního plánu, který definuje jednotlivé kroky a jehož cílem je 

transformace počítačem podporovaného návrhu z prostého elektronického kreslení a 

tvorby dokumentů na inženýrské modelování.“  
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MicroStation V8 je výjimečný zejména v následujících oblastech:  

- výměna dat, jejich opakované použití a schopnost spolupráce nad těmito daty; 

- podpora pracovních postupů a uživatelských požadavků;  

- vytvoření robustní platformy pro širokou škálu aplikací. 

MicroStation V8 je jediným dostupným nástrojem pracujícím s oběma 

nejužívanějšími CAD formáty, které mohou být libovolně kombinovány při práci formou 

referenčních výkresů, či-li může k sobě připojovat i vzájemně se lišící soubory. [12] 

2.3.4 Microstation ProGEO  

Systém ProGEO je výkonným nástrojem umožňujícím zpracovávat 

výsledky geodetického měření. Můžeme v něm provádět všechny fáze zpracování 

geografických dat (načtení bodů, pořízení kresby a její kontrola, tisk a export do 

požadovaných formátů). ProGEO je řešeno jako nadstavba platforem MicroStation nebo 

Bentley PowerMap. 

Používá se ke zpracování výsledků geodetického měření (např. tvorba digitální 

katastrální mapy DKM, zpracování výškopisu DMT, zpracování polohopisného měření, 

tvorba dokumentace skutečného provedení stavby DSPS) a projekční práce (např. 

projektování distribučních sítí, tvorba projektové dokumentace). 

Uživatelé si mohou pomocí tohoto systému nadefinovat vlastní datový model 

včetně kontrol, a to přesně podle požadavků měst a obcí, krajů, vodáren, plynáren, 

tepláren, energetických a telekomunikačních společností, pozemních komunikací a dalších 

správců inženýrských sítí a přináší tak výraznou časovou úsporu. [13] 

2.3.5 Transform  

Jedná se o univerzální software, určený k převodu naměřených ETRS89 / WGS- 

84 souřadnic s elipsoidickou výškou do systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(JTSK) s nadmořskými výškami (Bpv) a dále mezi ETRS89 / WGS84 a S-42 a to u obou 

oběma směry.  
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Tato aplikace využívá kvalitní transformační algoritmy a všechny přednosti 

spojené s databázovým výběrem identických bodů s centimetrovou přesností a globálním 

klíčem s přesností do 15 cm. Dále převádí anglické protokoly do češtiny. Díky 

dlouhodobému vývoji je jednoduchý a spolehlivý. [14] 

2.3.6 Leica survey office 

Program „Leica Survey Office (LSO) je určen k přenosu dat mezi totálními 

stanicemi modelových řad TPS300, 700 a 1100 a počítačem. Softwarová platforma LSO 

umožňuje vytvoření seznamu kódů obsahujících podrobné informace o měřených bodech, 

stanovisku apod., případně pokyny pro výpočetní a grafický software. [15] 
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3 Podklad pro projekt 

3.1 Rekognoskace terénu  

Obec Dobřejovice se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, asi 

osmnáct kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a šest kilometrů západně od města 

Říčany viz Obr. 6. 

K 1. 1. 2010 zde žilo 880 obyvatel. K významným osobám narozeným v této obci 

patří český hudební skladatel Václav Vačkář (12. 8. 1881), který obci věnoval 

Dobřejovickou polku. [16] 

Lokalita Dobřejovic je v posledních letech velice vyhledávaným místem  

k trvalému bydlení, hlavně z důvodu dobré občanské vybavenosti, výborné dopravní 

dostupnosti autem nebo autobusem na metro, blízkosti nákupního a společenského 

centra Průhonice - Čestlice a přírodních parků. 

Ulice Nad Mlýnským rybníkem se nachází na konci obce - směrem na Čestlice.  

V této lokalitě budou vystaveny nové rodinné domy v anglickém stylu. 
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Obr.6 Mapa Dobřejovice [16] 

3.2 Zaměření podkladu 

Před začátkem měření totální stanicí jsem si pomocí technologie GNSS zaměřil 

mnou vytlučené pomocné body 4001, 4002, 4003 a 4004 poprvé. Poté, cca po dvou 

hodinách, aby byla splněna podmínka, že se body musí zaměřit po více než 70-ti minutách, 

jsem zmíněné pomocné body zaměřil podruhé. 

Výsledkem zaměření těchto bodů je protokol GNSS viz příloha Př.1 Protokol 

GNSS, ve kterém se uvádí údaje o použitých přístrojích, zaměření, výpočtu geocentrických 

souřadnic   a transformaci do S-JTSK a technická zpráva viz příloha Př.2 TZ_GNSS, ve 

které je uvedeno, že pro transformaci byla použita zpřesněná globální transformace mezi 

ETR89 a S-JTSK schválená ČUZK, dále naměřená data, přesnost polohy bodů HRMS, 

přesnost výšky bodů VRMS, výsledné souřadnice atd. Přesnost bodů mi stanovila, že body 

splňují podmínky dle kódu kvality 3. 

 Z těchto stanovisek jsem totální stanicí zaměřil všechny potřebné prvky polární 

metodou. Polární metodu jsem si pro toto měření zvolil jako ideální nejen proto, že jde o 

dostatečně přesnou metodu, ale zejména pro její rychlost. Zaměřil jsem celkem 390 
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podrobných bodů, ze čtyř stanovisek. Veškeré naměřená data jsou v zápisníku z totální 

stanice viz příloha Př.3 Zápisník_Leica. 

Měření jsem poté v kanceláři stáhl programem Leica Survey Office. Měření 

metodou GNSS jsem stáhnul v programu Transform, kde jsem převedl naměřené 

souřadnice ETRS89/WGS-84 s elipsoidickou výškou do systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (JTSK) s nadmořskými výškami (Bpv) a celé jsem vypočetl v programu 

Geus, ze kterého jsem pak vyexportoval seznam souřadnic, který jsem načetl do ProGea, 

ve kterém jsem vykreslil všechny prvky polohopisu. 

Zde je ukázka z výpočetního protokolu v Geusu viz příloha Př. 4 

Výpočetní_protokol, kde je proveden výpočet souřadnic podrobných bodů polární 

metodou, ze kterého je patrné, že byla dodržena podmínka pro přesnost dle kódu kvality 3.  

== 1   Polární metoda  ==================================================== 
       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 
 ST:         4003     výš.stroje:   1.76  
  1:           4002     82.06  2   1.50  327.0082  99.8786 
  2:           4004     78.00  2   1.50  108.7653  98.6939 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 
  1:            4002    395.4048       -0.04      0.16       -0.02     
  2:            4004    395.4259        0.01      0.16       -0.02     
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Výsledná orientace:  395.4151 
 Stř.chyba orientace =   0.0147     Mez.stř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   0.999851303138 
 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 
                414     28.37  2   0.00  352.4084  97.4368 
                415     19.33  2   0.00  357.2272  98.4265 
                416     14.42  2   0.00  370.4941  98.3421 
 

Dále jsem si kontrolně zaměřil 44 náhodně vybraných podrobných bodů, kde jsem 

kontrolním bodům přiřadil číslo o 1000 vyšší. Kontrola měření byla provedena formou 

dvojího nezávislého měření stejnou metodou a stejným přístrojem. Maximální střední 

souřadnicová chyba byla u bodu č. 331 a to: mxy = 35 mm a u z-ové souřadnice mz = 

30mm, tím byla dodržena požadovaná přesnost. Viz příloha Př.5 Kontrolní zaměření. 

3.2.1 Pravidla 

Geometrické zaměření staveb se provádí v souřadnicovém systému JTSK, 

výškovém systému Bpv. 
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Přesnost podrobných bodů mapování je vyjádřena základní střední souřadnicovou 

chybou +/- 0.14m (dříve třída přesnosti 3), výška podrobných bodů základní kilometrovou 

chybou +/- 0.12m. Přesnost bodů měřické sítě je charakterizována střední souřadnicovou 

chybou +/- 0.06m. Ve všech měřeních byla přesnost vždy splněna. [17] 

3.2.2 Výkres polohopis zaměřený  

Výkres Polohopis zaměřený je podle stavu životního cyklu zobrazovaných prvků 

sítě vždy rozdělen na výkresy:  

Dobrejovice_IV-12-6014580_gm_n.dgn – zahrnuje nově zaměřené prvky 

polohopisu, zakreslují se do něho i tzv. identické body (prvek DTM Identický bod g.m. – 

polohopis). Identické body jsou vybrané body, které je třeba změřit na objektech 

zaměřených již ve stávajícím polohopisu. Využívají se k vyhodnocení odchylek mezi 

zaměřením stávajícího a nového polohopisu. Pod tímto bodem tedy není kresba nově 

zaměřeného polohopisu.  

Dobrejovice_IV-12-6014580_gm_z.dgn – v případě, že se při zaměřování narazí  

v bezprostřední blízkosti zaměřovaného vedení na zrušené prvky polohopisu, tento výkres 

se nepoužívá a stačí informace zaznamenaná poznámkovým textem do výkresu _gm_n.dgn 

(např. budova neexistuje).  

Dobrejovice_IV-12-6014580_gm_s.dgn – zahrnuje stávající polohopis i zaměřené 

body polohopisu a geoschématu, které není třeba v rámci stavby znovu zaměřovat. 

Výkresy obsahují nejbližší okolí uliční fronty, pouze hrany a rohy objektů 

přivrácené ke spojnicím zpravidla do 30 m. Zaměřené objekty slouží také ke kótování tras. 

Tam, kde je dostatek pevných a jednoznačně identifikovatelných bodů (zastavěná 

část obce – intravilán), může být šíře zaměření užší. Zaměření se provádí včetně 

výškopisu. 

Především jsou zaměřovány uliční čáry, komunikace, toky, budovy, zděné i 

plastové pilíře přípojkových nebo rozpojovacích skříní, povrchové znaky ostatních správců 

inženýrských sítí, podpěrné body, zeleň, terénní stupně a venkovní úpravy, spádové 

poměry apod. 
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U budov, u kterých nelze zaměřit boční stěny, se naznačí pokračování domu 

kolmicí k poslední měřené stěně (prvkem „Budova - bez rozlišení - neměř.“), přes tento 

název patří do výkresu *_gm.dgn. Ploty se zakreslují uživatelskou čarou s rozlišením 

převládajícího typu plotu na parcele. [17] 

Než začne samotné měření, je geodetická firma povinna u oddělení Správy dat  

o síti prověřit, jestli existuje měřený polohopis v dané lokalitě. Pokud ano, použije se, 

doměří se pouze změny a upraví polohopis na přechodech na stávající zaměření. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o novou parcelaci, nebyl u této zakázky žádný původní polohopis.  
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Obr.7  Fotografie polohopisu 

3.2.3 Výkres Polohopis neměřený 

Tento výkres je využíván pouze jako pomocný s přesností přibližného zákresu a 

slouží pouze jako orientační plánek v místech bez geodeticky měřeného polohopisu. Lze 

do něho např. zobrazovat ještě nedokončené stavby. [17] 

3.2.4 Zpracování 

Po vykreslení polohopisu (výškopis nebyl požadován vykreslit zvlášť) jsem 

k výkresu referenčně připojil soubor s katastrální mapou, kterou jsem vytvořil v programu 

Kokeš z dat získaných z katastrálního pracoviště Praha-Východ ve formě souboru *.vfk. 

Výsledkem je výkres v měřítku 1:500 viz příloha Př.6 Podklad_pro_projekt. Který jsem 

předal projektantovi k vyhotovení finálního projektu. Jelikož původní projekt byl pouze 

orientační viz příloha Př.7 Projekt_orientační. 
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4 Vytyčení 

4.1 Podklady 

Hlavním podkladem mi byl finální projekt vyhotovený projektantem na základě 

mého zaměření podkladu viz příloha Př.8 Finální_projekt. A dále aktualizovaný soubor 

s katastrální mapou. Stavba se nachází na území, kde je mapový list GUST2880,V.S.V-17-

09. 

4.2 Kancelářské práce  

Nejprve jsem si v programu Kokeš, v souboru hranice.vyk, pomocí funkce expert 

přiřadil čísla k bodům, jednalo se o body ze ZPMZ 513 a 614, na požadovaných hranicích 

pozemků, dle projektu a domluvy s technikem firmy Elmoz jsem ještě vypočítal pomocné 

body většinou v místech, kde jsou projektované elektrické skříně. A také oměrné míry 

vypočtené ze souřadnic S-JTSK.  

Poté jsem si vyexportoval souřadnice bodů, které jsem v programu Transform 

převedl z S-JTSK do formátu ETR89, který jsem nahrál na paměťovou kartu GPS hand-

heldu. Viz příloha Př.9  Seznam souřadnic – vytyčení. 

A v neposlední řadě jsem si vytiskl plány, abych v terénu viděl, které body 

potřebuji vytyčit (jsou to body zvýrazněné červenou barvou). Viz příloha Př.10 

Vytyčení_1, Př.10 Vytyčení_2, Př.10 Vytyčení_3, Př.10 Vytyčení_4, Př.10 Vytyčení_5, 

Př.10 Vytyčení_6 

4.3 Vytyčování v terénu 

Rozhodl jsem se body vytýčit metodou GNSS a to především z důvodu rychlosti. 

Nejprve jsem si v kontroleru vytvořil novou vytyčovací zakázku, do které jsem 

naimportoval z paměťové karty textový soubor se souřadnicemi bodů. Poté jsem vytyčoval 

postupně všechny požadované body, které jsem buď stabilizoval dřevěnými kolíky, na 

které jsem fixem napsal číslo bodu, nebo pouze signalizoval sprejem přímo na komunikaci 
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nebo ploty, když tam vytyčený bod vyšel. Vytyčují se hranice pozemků z důvodu, že trasa 

kabelu bude vyhrabána cca 60 cm od hranice. 

Vytyčení metodou GNSS probíhá tak, že se mi na obrazovce kontroleru ukazuje 

aktuální přesnost HRMS, vytyčovaný bod a vzdálenost jak daleko od bodu jsem, 

orientované k Severu. Body jsem vytyčil s přesností do 5 cm, což je dostatečné s ohledem, 

že požadovaná přesnost pro kód kvality 3 je 0,14 m a tím pádem je mezní odchylka 0,28 

m. Vytyčení se na základě domluvy s technikem provedlo pouze polohově. 

Mezi vybranými vytyčenými body jsem kontrolně změřil délku pásmem a 

porovnal je s délkami vypočtenými v kanceláři, viz Tab. 2, která dokladuje splnění 

požadované přesnosti. Poté jsem celou vytyčenou stavbu předal pochůzkou technikovi 

zhotovitele, kterému jsem následně ještě dodal předávací protokol viz příloha Př.11 

Předávací protokol, plány s čísly bodů. 
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Tab. 2 Vytyčování v terénu – výpočet délek 
 

Vzdálenost mezi 
body 

Vzdálenost ze 
souřadnic [m] 

Vytyčená vzdálenost 
v terénu [m] 

Rozdíl [m] 

513-57 a 513-58 4,94 4,95 0,01 
614-25 a 614-32 8,01 8,00 0,01 
614-30 a 614-31 17,60 17,62 0,02 
614-26 a 614-25 21,30 21,33 0,03 
513-18 a 513-82 6,62 6,64  0,02 
513-54 a 513-82 19,70 19,71 0,01 
513-70 a 513-69 7,23 7,23 0,00 
513-10 a 614-36 20,94 20,96 0,02 
513-9 a 614-37 21,04 21,07 0,03 

614-37 a 614-54 22,23 22,21 0,02 
513-70 a 513-71 30,37 30,35 0,02 
513-76 a 513-77 7,39 7,40 0,01 
604-82 a 513-77 9,13 9,13 0,00 
614-43 a 513-5 21,69 21,67 0,02 

614-43 a 614-44 5,80 5,80 0,00 
614-41 a 614-42 1,77 1,78 0,01 
614-45 a 614-44 6,48 6,50 0,02 
513-29 a 513-28 20,10 20,08 0,02 
513-3 a 614-48 10,20 10,21 0,01 

614-47 a 614-49 7,74 7,75 0,01 
614-10 a 614-11 19,21 19,24 0,03 
513-80 a 513-81 6,54 6,56 0,02 
614-49 a 614-50 14,93 14,95 0,02 
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5 Zaměření skutečného stavu stavby 

Tato část byla časově nejnáročnější, protože bylo potřeba měřit výkopové práce 

ještě před záhozem, tak se na stavbu jezdilo několikrát měřit. 

Měřil jsem pomocí metody GNSS opět z důvodu rychlosti a také proto, že jsem 

mohl vždy jet na stavbu zaměřovat sám bez figuranta. 

5.1 Zaměření polohopisu  

Zde byla provedena pouze rekognoskace zájmového území, abych zjistil, zda stačí 

použít měření, které bylo provedeno pro podklad pro projekt, nebo je třeba měřit něco 

znovu. Polohopis zůstal beze změn, takže se převzalo zaměření z podkladu. Takže bylo 

potřeba zaměřit pouze kabelové vedení. 

5.1.1 Zaměření elektrických zařízení 

Vedení kabelové – se zobrazuje jako trasa (spojnice). Jedná se o zaměřený střed 

trasy kabelů začínající nebo končící v definičním bodě skříně nn (pokud je skříň na PB, tak 

v jeho středu). Ústí-li kabely do kioskové stanice, končí spojnice na lomovém bodě linie 

polohopisu měřeného DTM Budova. Trasa (spojnice) musí také vždy končit v místě 

odbočení (rozvětvení) trasy.  

Přesnost zaměření omezuje počet vedení v jedné trase. Kabely s osovou 

vzdáleností menší než 30 cm patří zpravidla do společné trasy (spojnice). Pokud je osová 

vzdálenost krajních kabelů větší než 1m, doporučuje se zaměřit trasy krajních kabelů 

samostatně. 

Zaměřují se všechny charakteristické body kabelové trasy (polohově i výškově), a 

to tak, aby podrobné body vystihovaly průběh vedení (t.j. zaměření všech lomových bodů 

trasy a v přímých úsecích zaměření bodů po 20 m, oblouky nelze zaměřit kratší vzdáleností 

než je 21cm). U výkopu o šíři do 50 cm se zaměřuje jen osa výkopu se všemi lomovými 

body a nebere se zřetel na zvlnění kabelu ve výkopu. Pokud dojde  

k rozšíření výkopu nad 50 cm, zaměřuje se osa výkopu a krajní body výkopu, osa výkopu 

se zakresluje prvkem Trasa (spojnice). 
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Kabelová vedení se zaměřují před záhozem. Pokud je však nutné provést zához 

trasy neprodleně po položení kabelu a ten je zaměřen až po zasypání, musí být na tuto 

skutečnost upozorněno v technické zprávě geodetického zaměření a body zaměřené po 

zasypání se v seznamu souřadnic bodů označí v pátém sloupci textem: trasa po záhozu.  

V tomto případě zajistí odpovědný pracovník zhotovitele stavby vyznačení lomových 

bodů. Značení bude provedeno umístěním kolíků v těchto lomových bodech  

se zaznamenanými hloubkami uložení kabelových vedení, které se použijí pro výškopis 

(souřadnici) z kabelové trasy. Odpovědný pracovník zhotovitele stavby je povinen předat 

přesný průběh trasy subdodavatelské geodetické firmě. Každý tento úsek předaný  

k zaměření musí být podchycen ve stavebním nebo provozním deníku.  

Spojky, koncovky – se zaměřují jako bodové objekty (středem). 

Skříně, rozvaděče nn – u skříní na samostatných pilířích se zaměřuje obvod 

základu pilíře liniovým prvkem DTM Obvod priska elektrická, ale do výkresu Polohopis 

měřený_ gm_n.dgn., je nutné pilíř zaměřit takovým způsobem, aby byl dodržen skutečný 

tvar půdorysu měřeného objektu. Z tohoto důvodu je možné na pilíři pro dodržení 

pravoúhlosti zaměřit pouze čelní body a na zbývající body lze použít konstrukční oměrky. 

V těžišti plochy vymezené prvkem DTM Obvod prisky elektrická se umisťuje definiční 

bod druhého zobrazení takové skříně ve výkresu geoschématu _n_x.dgn. Nelze-li skříně nn 

uvnitř budov a kiosků zaměřit, provede se jejich zákres orientačně. 

Rozvaděče vn se ve vnitřních prostorách geodeticky nezaměřují. Pokud ČEZ 

Distribuce vlastní v cizí stanici pouze část technologie (přívodní a vývodní pole vn), je 

dostačující přibližný zákres hranice rozvodny ve výkrese geoschématu, ale s přesnými 

rozměry pro možnost výpočtu zastavěné plochy.  

Rozvodny vn,vvn – jako hranice stavebního objektu. Prvek kopíruje obvod 

budovy, který je majetkem ČEZ Distribuce, zpravidla kopíruje prvek DTM Budova ve 

výkrese Polohopis zaměřený. Je-li v budově více rozvoden vn, kreslí se pouze hranice 

stavebního objektu celé stanice a nikoli hranice stavebního objektu pro každou rozvodnu. 

Jejich poloha se pouze přibližně definuje prvkem hranice rozvodny ve výkresu 

geoschématu. V cizích objektech umístěné technologie DTS nemají prvek hranice 

stavebního objektu.  
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Kobky se nezaměřují, pouze u venkovních kobek vn,vvn přibližný zákres jako 

hranice kobky ve výkrese geoschématu.  

Transformovny, distribuční stanice – jako hranice stavebního objektu - obrys 

jejích stavebních částí nebo kiosku ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Jako hranice stanice 

kolem plotu stanice (zpravidla vvn) ve výkrese geoschématu.  

U zděných trafostanic obvod půdorysu včetně zaměřených bodů, u rozvaděče, 

umístěného mimo obvod DTS, se zaměřují viditelné rohy rozvaděče jako DTM bod ve 

výkrese zaměřeného polohopisu. Pokud jsou vestavěné DTS součástí větších objektů, 

zaměřuje se pouze stěna objektu, ve které k ní vedou napájecí kabely. 

Bodově se zaměřují pouze podpěrné body a ostatní bodové prvky. U příhradových 

stožárů se zaměřují i rohy betonové patky (celkem 5 bodů na jeden stožár). [17] 

Celkem jsem zaměřil 232 bodů kabelové trasy Výsledkem zaměření těchto bodů 

je technická zpráva viz příloha Př.12 TZ_podrobné body, ve které jsou uvedeny informace 

o použitých přístrojích, zaměření, výpočtu geocentrických souřadnic, že pro transformaci 

byla použita zpřesněná globální transformace mezi ETR89 a S-JTSK schválená ČUZK, 

dále naměřená data, přesnost polohy bodů HRMS, přesnost výšky bodů VRMS, výsledné 

souřadnice atd. Přesnost bodů mi stanovila, že body splňují podmínky dle kódu kvality 3. 

Kontrola měření byla provedena formou dvojího nezávislého měření stejnou 

metodou a stejným přístrojem, kde jsem 26 bodů zaměřil kontrolně druhým měřením viz 

Tab.3 a Tab.4. 

 

Tab. 3 Původní zaměření 

Původní zaměření:     
Čísl
o 
bod
u 

Y X H(Bpv
) 

Popi
s 

HRM
S 

VRM
S 

SVs/PDOP/Řeše
ní 

Počet 
odběr
ů 

1 732814.5
1 

1055892.9
2 

320.89 KNN 0.014   0.023 9/1.7/Fixovaný 10 

2 732816.7
0   

1055893.8
9    

320.79    KNN 0.015 0.026 9/1.7/Fixovaný 10 

3 732818.1
2   

1055894.5
9    

320.77    KNN 0.017 0.028 9/1.7/Fixovaný 10 

4 732819.3
9   

1055898.2
3    

321.07    KNN 0.016 0.028 9/1.7/Fixovaný 10 

5 732820.3 1055901.1 321.30    KNN 0.017 0.029 9/1.7/Fixovaný 10 
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0   2    
11 732665.3

4 
1055968.9
5 

324.75 KNN 0.018 0.027 7/2.3/Fixovaný 10 

12 732669.6
2 

1055974.3
4 

324.84 KNN 0.021 0.030 7/2.3/Fixovaný 10 

13 732674.4
1 

1055980.4
0 

325.15 KNN 0.018 0.026 7/2.3/Fixovaný 10 

14 732676.6
7 

1055983.0
5 

325.16 KNN 0.016 0.023 7/2.3/Fixovaný 10 

15 732679.5
9 

1055985.1
8 

325.16 KNN 0.018 0.025 7/2.4/Fixovaný 10 

24 732747.0
0   

1055956.4
5 

323.36    CH 0.015 0.022 7/2.4/Fixovaný 10 

25 732747.7
2   

1055956.8
4    

323.35    CH 0.016 0.025 7/2.4/Fixovaný 10 

26 732753.6
8   

1055958.9
9    

323.59    CH 0.014 0.023 7/2.4/Fixovaný 10 

27 732813.6
5   

1055931.5
3    

322.82    KNN 0.017 0.024 7/2.4/Fixovaný 10 

28 732813.3
6   

1055930.0
3    

322.76    CH 0.017 0.025 7/2.4/Fixovaný 10 

33 732771.0
0   

1055993.9
7    

324.77    KZ 0.017 0.029 9/1.5/Fixovaný 5 

34 732770.0
8   

1055994.0
1    

324.88    KZ 0.016 0.027 9/1.5/Fixovaný 5 

35 732769.7
6   

1055994.0
6    

324.81    KNN 0.016 0.024 9/1.5/Fixovaný 5 

36 732771.6
6   

1055994.1
4    

324.40    KZ 0.018 0.029 9/1.5/Fixovaný 5 

37 732772.0
9   

1055995.1
1    

324.73    KZ 0.017 0.030 9/1.6/Fixovaný 5 

38 732773.4
1   

1055997.5
0    

324.83  CH 0.018 0.025 9/1.5/Fixovaný 5 

45 732849.1
9   

1055972.8
6    

325.70    AR11
0 

0.016 0.020 9/1.8/Fixovaný 5 

46 732847.6
2   

1055968.0
4    

325.52 AR11
0 

0.019 0.029 7/2.2/Fixovaný 5 

47 732847.2
1   

1055966.8
2    

325.71    KNN 0.016 0.022 9/1.8/Fixovaný 5 

48 732845.9
8   

1055962.9
8    

325.71    KNN 0.014 0.018 9/1.8/Fixovaný 5 

49 732847.0
9   

1055962.4
4    

325.50    KNN 0.014 0.019 9/1.8/Fixovaný 5 

 
 

Tab. 4 Kontrolní zaměření 
 

Kontrolní zaměření:        
Čísl
o 
bod
u 

Y X H(Bpv
) 

Popi
s 

HRM
S 

VRM
S 

SVs/PDOP/Řeše
ní 

Počet 
odběr
ů 

1 732814.5
2 

1055892.9
1 

320.91 KNN 0.014   0.023 9/1.8/Fixovaný 5 

2 732816.7 1055893.8 320.82    KNN 0.015 0.025 9/1.8/Fixovaný 5 
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2   9    
3 732818.1

3   
1055894.5
9    

320.76    KNN 0.016 0.024 9/1.7/Fixovaný 5 

4 732819.4
0   

1055898.2
4    

321.06    KNN 0.015 0.024 9/1.7/Fixovaný 5 

5 732820.3
2   

1055901.1
3    

321.30    KNN 0.018 0.026 9/1.8/Fixovaný 5 

11 732665.3
4 

1055968.9
7 

324.76 KNN 0.017 0.027 8/1.8/Fixovaný 5 

12 732669.5
7 

1055974.3
8 

324.88 KNN 0.020 0.028 8/2.1/Fixovaný 5 

13 732674.4
2 

1055980.4
2 

325.17 KNN 0.017 0.024 8/2.1/Fixovaný 5 

14 732676.6
8 

1055983.0
5 

325.15 KNN 0.017 0.027 8/1.8/Fixovaný 5 

15 732679.5
9 

1055985.1
7 

325.15 KNN 0.017 0.025 8/2.1/Fixovaný 5 

24 732747.0
1   

1055956.4
5 

323.38    CH 0.016 0.024 9/1.7/Fixovaný 5 

25 732747.7
1   

1055956.8
6    

323.33    CH 0.018 0.027 9/1.7/Fixovaný 5 

26 732753.6
9   

1055958.9
8    

323.58    CH 0.014 0.022 9/1.7/Fixovaný 5 

27 732813.6
7 

1055931.5
5    

322.83    KNN 0.016 0.025 9/1.7/Fixovaný 5 

28 732813.3
5   

1055930.0
5    

322.78    CH 0.017 0.025 9/1.7/Fixovaný 5 

33 732771.0
0   

1055993.9
8    

324.77    KZ 0.018 0.028 9/1.5/Fixovaný 5 

34 732770.0
7   

1055994.0
4    

324.89    KZ 0.015 0.025 9/1.5/Fixovaný 5 

35 732769.7
6   

1055994.0
8    

324.82    KNN 0.016 0.026 9/1.5/Fixovaný 5 

36 732771.6
5   

1055994.1
6    

324.42    KZ 0.019 0.028 9/1.5/Fixovaný 5 

37 732772.1
0   

1055995.1
3    

324.76    KZ 0.015 0.031 9/1.6/Fixovaný 5 

38 732773.4
2   

1055997.5
2    

324.85  CH 0.017 0.027 9/1.5/Fixovaný 5 

45 732849.1
9   

1055972.8
7    

325.72    AR11
0 

0.017 0.021 9/1.8/Fixovaný 5 

46 732847.6
3   

1055968.0
6    

325.53 AR11
0 

0.018 0.028 7/2.2/Fixovaný 5 

47 732847.2
3   

1055966.8
3    

325.73    KNN 0.017 0.023 9/1.8/Fixovaný 5 

48 732846.0
0   

1055962.9
9    

325.72    KNN 0.014 0.019 9/1.8/Fixovaný 5 

49 732847.1
1   

1055962.4
5    

325.48    KNN 0.015 0.020 9/1.8/Fixovaný 5 

 

U měření metodou GNSS přístrojem ProMark500 se průměrná chyba pohybovala 

kolem 25 mm. 

Maximální střední souřadnicová chyba byla u bodu č. 12 a to: 
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my = 50 mm, mx = 30 mm 

mxy = 41 mm  

mz = 40 mm 

Porovnání souřadnic původního zaměření podrobných bodů a souřadnic 

z kontrolního měření dokládá zaměření ve 3. třídě přesnosti.  

 

Obr.8  Výkop 
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6 Zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby DSPS 

6.1 Výpočetní práce 

Výpočet je proveden stejným způsobem jako u podkladu pro projekt. 

Všechny zaměřené body jsem v Geusu vyexportoval do souboru viz příloha Př.13 

Dobrejovice_progeo, který jsem pak načetl do výkresu body.dgn v ProGeu. Kde se body 

automaticky načtou i do výkresů buď polohopisu, nebo do zaměřených tras. 

6.2 Výkresy 

Všechny výkresy byly prováděny dle metodiky DSO_ME_0139_07r od 

společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

6.2.1 Výkresy nízkého napětí (Dobrejovice_IV-12-6014580_n_x)  

6.2.1.1 Kabelové vedení nn  

Detail (schéma) vedení se zakresluje s geoprostorovou orientací nad výkresem 

Trasy (spojnice) Dobrejovice_IV-12-6014580_t_x.dgn.  

Pokud je v trase jedno vedení, je kresleno nad zaměřenou trasou (spojnicí), u více 

vedení v jedné trase jsou kreslena s roztečí 0,4 m zpravidla symetricky k trase (spojnici). 

Vedou-li paralelně blízko sebe dvě samostatné trasy (spojnice) s větším počtem kabelů, 

kde by při větším počtu kabelů v trase došlo k vzájemnému překrytí geoschématu, lze 

zmenšit rozteč vedení z 0,4 m až na minimálně 0,3 m. Toto pravidlo týkající se symetrie 

zákresu TU a tras (spojnic) platí i pro souběh TU ve výkresech _p.dgn a _n.dgn.  

Z prezentace detailů (schémat) jednotlivých kabelových vedení musí být dle 

konkrétního průběhu tras vždy patrné, v které trase je konkrétní detail (schéma) 

kabelového vedení umístěn. Proto se povoluje ve výjimečných případech i nesymetrie 

jednotlivých detailů (schémat) vedení vůči trase.  
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Spojky se umísťují v geoschématu kolmicí k trase na daný technologický úsek a 

ne podle umístění jejich zaměřeného středu ve výkrese tras (spojnic).  

TU musí mít jednoznačně stanoven počátek a konec, tzn. objekt, ze kterého 

vychází a na kterém končí (koncovky, spojka). Tímto místem se rozumí i místo změny 

některého atributu (průřezu, stáří, konfigurace nebo materiálu). TU může končit i v bodě, 

ve kterém je ve výkresu Detaily (schémata) nakreslen prvek Vývod nn.  

Svislé svody kabelového vedení nn se nekreslí jako vedení typu svod. Pro účely 

TE/GIS se jejich svislá délka plní do atributu „Korekce délky [m]“, přičemž standardní 

zaústění kabelového vedení do skříní, kabelových pilířů a rozvaděčů DTS se zanedbává 

(plní se hodnota „0“). Hodnota různá od nuly se tedy plní pouze ve výjimečných 

případech, je-li svislá část délky kabelového vedení, je značně nestandardní (např. svod 

kabelového vedení přímo z vrchu podpěrného bodu atd.) [17] 

6.2.1.2 Skříně jistící  

Definiční bod symbolu Skříně není součástí geometrické sítě vedení nn,  

u kabelových skříní leží na konci trasy (spojnice) uprostřed skutečného umístění skříně,  

ve stejném bodu leží i levý horní roh prvku Detail (schéma) rozvodny. Pokud je skříň 

umístěna na podpěrném bodě, provede se umístění definičního bodu symbolu skříně  

ve vzdálenosti 1,5 m od definičního bodu podpěrného bodu. V tomto případě nekončí trasy 

(spojnice) kabelového vedení na definičním bodě skříně, ale podpěrného bodu.  

Skříně se číslují podle platné verze ME SJZ. Čísla skříní (SJZ) v řadách R a P 

musí být přidělena již ve fázi zpracovávání PD. 

Skříně se rozlišují na rozpojovací nebo přípojkovou skříň - ne dle výrobce, ale 

podle způsobu jejího zapojení.   

Rozpojovací skříně -  nachází se v nich alespoň jedna vypínací pozice rozpojující 

distribuční síť, číslují se v samostatné řadě v rámci Evidenčního celku (obce)  

s předřazeným písmenem R, např. R51.  

V případě, že je skříň na samostatném (zděném nebo plastovém pilíři), zakreslí se 

navíc tento pilíř i ve výkrese Polohopis zaměřený, jako objekt DTM Obvod prisky 

elektrická.  
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Detail (schéma) skříně je umístěn ve výkrese Detailů (schémat). Detail (schéma) 

rozpojovací skříně, který obsahuje 2 a více pojistkových sad, musí obsahovat přípojnici. 

[17] 

6.2.2 Výkresy Detaily (schémata) (Dobrejovice_IV-12-

6014580_d_x)  

Výkres Detaily (schémata) obsahuje všechny detaily (schémata) dotčené stavby:  

- skříní nn sloužících dle zapojení jako rozpojovací,  

- distribučních a spínacích stanic,  

- rozvaděčů v Transformovnách,  

- rozvaděčů vlastí spotřeby. [17] 

6.2.3 Výkresy Jednopólová schémata (Dobrejovice_IV-12-

6014580_j_n)  

U staveb bez změn zapojení sítě nemusí DSPS obsahovat JS.  

Ve výkresu Dobrejovice_IV-12-6014580_j_n.dgn jsou zakreslovány nové i 

stávající prvky sítě a zrušené prvky se nezakreslují. Z rozsahu zákresu stávajících prvků 

musí být patrné napojení nových prvků ke stávající síti. [17] 

6.2.4 Výkresy Trasy (Spojnice) (Dobrejovice_IV-12-

6014580_t_x)  

Výkresy trasy (spojnice) jsou vždy rozčleněny podle stavu životního cyklu 

zobrazovaných prvků sítě na výkresy:  

Dobrejovice_IV-12-6014580_t_n.dgn – obsahuje zaměřené zobrazení nově 

vybudovaných prvků včetně popisů.  

Dobrejovice_IV-12-6014580_t_z.dgn – obsahuje pouze demontované a zrušené 

prvky sítě. 
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Nejedná se o zaměřování prvků před jejich demontáží, ale pouze o vybrání 

množiny zrušených prvků ze stávajících zaměřených prvků z výkresu _t_s.dgn. V případě, 

kdy nebyl výkres _t_s.dgn se stávajícím zaměřením předán zhotoviteli, není povinností 

zhotovitele dodat ani výkres t_z.dgn.  

Dobrejovice_IV-12-6014580_t_p.dgn – výkres posunutých prvků je využíván při 

přechodu mezi stávajícím zákresem a novým zaměřením. Stávající přibližný zákres se  

v posledním úseku přizpůsobí změnou polohy pouze koncového bodu a napojí na 

zaměřený koncový bod.  

Jedná se o výkresy zobrazující geodetické zaměření distribuční sítě pomocí prvků 

popisujících umístění elektrických prvků v terénu.  

Mění-li se vodiče, tak se původní trasa zakresluje do výkresu zkušených prvků 

t_z.dgn, a trasa nových vodičů do výkresu nových prvků t_n.dgn.  

Trasy (spojnice) kabelového vedení se v tomto výkrese kótují k nejbližším 

pevným stavebním objektům.  

Nejdelší osová vzdálenost mezi kótami přímého úseku je zpravidla 20 m,  

v obloucích trasy podle potřeby.  

Geodeticky měřené body se importují do TE/GIS do vrstvy DTM bod pouze 

pomocí souboru Body_E_IV6014580.txt, které se pouze pro informaci zakreslí i do 

výkresu Dobrejovice_IV-12-6014580_t_n.dgn.  

Stávající stav zaměření PB se nepředává ve výkrese _t_s.dgn, ale v následujícím 

výkrese polohopisu zaměřeného.  

Chráničky kabelů jsou vyznačovány a popsány (typ a rozměr, respektive průřez) 

včetně prázdných rezervních chrániček. Kreslí se s přesahem 0,2 m od krajního kabelu a 

pouze přes kabely skrze ni procházející. Kolik je opravdu chrániček položeno (příklady:  

5 chrániček v souběhu, pro každý kabel zvlášť nebo jedna se šesti otvory pro 6 kabelů), 

tolik jich je zakresleno a evidováno. Pokud je více stejně dlouhých chrániček v jedné trase, 

zaměřuje se jen kolmý průmět jejich začátku a konce se spojnicí a údaje o nich se upřesní 

popiskovým textem.  

Koncový bod trasy (spojnice) může být současně koncovým bodem chráničky, 

končí-li uvnitř skříně.  
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Výkres musí obsahovat ve formě “Poznámkových textů“ tyto popisky:  

- typ chráničky a rozměr, respektive průřez (např.: Arot 110 mm), 

- v případě kabelového žlabu - popisek Kabelový žlab.  

Značkou s textovým uvedením naměřené hodnoty v Ohmech (např. 5 Ohm) se 

zakresluje uzemnění. Souřadnice definičního bodu uzemnění je shodná se souřadnicí 

značky uzemněného zařízení, značka uzemnění je orientována s ohledem na čitelnost 

výkresu. Tam, kde je umístěn svodič přepětí na podpěrném bodě, se na něj kreslí vždy i 

značka uzemnění. [17] 

6.2.5 Tištěná forma DSPS  

6.2.5.1 Formát papírových výkresů  

Velikosti jednotlivých listů (ve formátech ISO: A1, A2, A3, A4 nebo  

v kombinovaných formátech, např. 5xA4, 6xA4, 5x2A4 apod.) jsou vybírány podle 

rozsahu stavby, použitého měřítka a při zachování přehlednosti tištěného výkresu. 

Skládá-li se výkres jen z 1 listu, musí jeho plocha také obsahovat razítko, rámeček  

s větším měřítkem pro znázornění polohy výkresu v rámci katastrálního území nebo obce a 

legendu. 

Je-li výkres složen z více listů, musí být každý z nich jednoznačně očíslován a mít 

jasně identifikovánu polohu v rámci přehledu kladu listů. Klad listů a razítko se umístí na 

1. listu nad orientační mapou znázorňující minimálně hranice a název katastrálního území. 

[17] 

6.2.5.2 Vzhled výkresů  

Nastavení a styly čar v tištěné formě DSPS se nepatrně odlišují od definic pro 

digitální formu dgn z důvodu přehlednosti tiskových výstupů.  

Obsahem situačního plánku skutečného provedení musí být jen a pouze elektrické 

sítě, nikoli vedení ostatních Správců sítí. [17] 
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6.2.5.3 Názvy a obsah výkresů, dokumentů  

Po ukončení stavby předá zhotovitel stavby na ČEZ jím podepsané papírové 

DSPS v následujícím rozsahu a členění (v 1x pare dokumentace ve svázaných deskách,  

u malých staveb zejména přípojek možno odevzdat vše v 1 složce). [17]  

6.2.5.3.1 Geodetické zaměření stavby  

Obsahuje tyto písemné doklady ověřené úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem:  

- technickou zprávu geodetického zaměření – souborTZgz_IV6014580 ; 

- seznam souřadnic (S-JTSK) – soubory Body_E a Body_P;  

- výkres Geodetické zaměření skutečného provedení - je společný pro napěťové 

úrovně nn,vn a vvn, zdrojem jsou výkresy nových prvků *_t_n.dgn. Podkladem je nový 

nebo stávající výkres polohopisu: *_gm_n.dgn, zobrazuje kóty tras (spojnic) k polohopisu, 

zobrazuje všechny zaměřené body bez jejich popisků pouze s číslem bodu.  Podkladem je 

digitální forma katastrální mapy (DKM,KMD) v katastrálním území, kde ji ČÚZK 

poskytuje, tisk v černé barvě (pokud to vyžaduje čitelnost výkresu je možno snížit sytost 

černé barvy). Nejsou-li katastrální mapy v lokalitě stavby v digitální formě (DKM, KMD), 

netisknou se ani dostupné rastry KM. Pokud se v rámci projekčních prací zaměřovaly 

hranice parcel a zaměření jsou k dispozici (stejný geodet pro PD i DSPS), je možné je do 

výkresu přidat. [17] Viz příloha Př.14 Geodetické zaměření stavby. 

6.2.5.3.2 Dokladová a výkresová část DSPS 

Obsahuje: 

- zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení,  

- stavební deník, 

- doklady od zhotovitele o ekologické likvidaci,  
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- doklady o vypořádání škod s majiteli dotčených nemovitostí,  

- výkopové povolení a převzetí povrchů po výkopech  

a další doklady, které upřesňuje ME_167 Realizace staveb pro zhotovitele stavby. 

- výkres Situace – geoschéma DSPS je společný pro napěťové úrovně nn, vn a 

vvn. Zdrojem jsou výkresy geoschémat *_n.dgn, *_p.dgn a polohopisu *_gm_n.dgn. 

Podkladem je také katastrální mapa publikovaná webovou službou ČÚZK v jednotné šedé 

barvě se sníženou sytostí, případně vektorová katastrální mapa, pokud je k dispozici (také 

se sníženou sytostí).  

- výkres Jednopólové schéma viz příloha Př.15 Geoschéma + jednopólové 

schéma. 

- výkres Situační plán demontáže stávajícího zařízení s razítkem, datem a 

podpisem zhotovitele - zdrojem jsou výkresy *_z.dgn z likvidovanými prvky. Neobsahuje 

prvky opětně namontované (ty jsou ve výkrese *_p.dgn) a likvidované prvky z výkresu 

detailů (schémat) stanic a skříní. 

- a další výkresy pokud jsou potřeba: Detaily (schémata) z dispečinku. 

První dvě části jsem předal pracovníkům odboru Řízení dodavatelů, kteří je 

předají pracovníkům odboru Správa dat o síti k archivaci a přidají dle ME_140 Archivace 

dokumentace zařízení distribuční soustavy další dokumenty k archivaci. [17] 

6.2.5.3.3 Projektová dokumentace 

Originální pare projektové dokumentace minimálně ve stupni DPS (dokumentace 

provádění stavby). Dodává zhotovitel.[17] 

6.2.5.3.4 Projektová dokumentace – kopie PD 

Ověřená stavebním úřadem, pouze u staveb s projektovou dokumentací ve stupni 

DÚR nebo DSP (dokumentace pro stavební povolení). Dodává zhotovitel. 
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Ostatní dokumenty dle ME_0167 Realizace staveb nepředávané zhotovitelem 

stavby nebo projektantem se přikládají do složky 2 pro archivaci (zadávací návrh, stavební 

povolení, ...) ČEZ Distribuce, a. s. DSO_ME_0139r07.[17] 

6.2.6 Fotodokumentace  

Fotodokumentace je požadovaná ke všem TS a rozpojovacím skříním umístěných 

ve výkresech nových a pozměněných prvků. Jednotlivé snímky budou uloženy ve složce 

…\geoschema\fotodokumentace\ Struktura názvu snímků a jejich obsah je následující:  

a) Rozpojovací skříň  

Struktura názvu snímku - 123456_CS_X_01.jpg  

123456 = popisek Evidenční celek  

CS (číslo skříně) = popisek SJZ  

X = O,S,Z = typ snímku (O=otevřená skříň, S=výrobní štítek skříně, Z=zavřená 

skříň)  

01 = pořadí snímku (maximálně pět snímků)  

Ke každé Rozpojovací skříni umístěné ve výkresech *p.dgn a *n.dgn musí 

existovat minimálně 3 snímky, počet snímků jednoho typu může být maximálně 5.  

Snímek otevřené Rozpojovací skříně (O) bude pořízený tak, aby byly čitelné 

hodnoty a typy pojistek a popisy na štítcích umístěných na vývodech.  

Snímek zavřené Rozpojovací skříně (Z) bude pořízený přibližně ze vzdálenosti  

4 metrů tak, aby byl čitelný štítek značení SJZ skříně.  

Výrobní štítek Rozpojovací skříně (S) bude pořízený tak, aby byly čitelné údaje 

uvedené na tomto štítku.  

Standardní příklad:  

403636_R27_O_01.jpg viz Obr. 9 
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b) Distribuční stanice v *n.dgn  

Struktura názvu snímku - AB_1234_XX_01.jpg  

AB_1234 = SJZ stanice  

XX=CE, NO, NS, NZ, VO, VS, VZ, VN = typ snímku (CE=celek DTS, 

NO=rozvaděč NN otevřený, NS=výrobní štítek NN rozvaděče, NZ=rozvaděč NN zavřený, 

VO=rozvaděč VN otevřený, VS=výrobní štítek rozvaděče VN, VZ=rozvaděč VN zavřený, 

VN=VN část stožárové DTS)  

01 = pořadí snímku (maximálně pět snímků)  

Ke každé DTS umístěné ve výkresu *n.dgn (tzn. celá nová DTS) musí existovat 

minimálně 5 snímků, počet snímků jednoho typu může být maximálně 5. Snímek celek 

DTS (CE) bude obsahovat celkový pohled na TS.  

Snímek otevřeného rozvaděče NN (NO) bude obsahovat celkový pohled na 

otevřený rozvaděč NN, čitelné štítky vývodů, detail hlavního vypínacího prvku a detail 

PTP (MTP) a splňovat čitelnost hodnot a typů těchto zařízení.  

Snímek výrobního štítku NN rozvaděče (NS) bude pořízen s čitelností údajů 

uvedených na tomto štítku.  

Snímek zavřeného rozvaděče NN (NZ) musí obsahovat celá dvířka tohoto 

rozvaděče včetně čitelného štítku s číslem TS (pokud je zde tento štítek umístěný). Snímek 

otevřeného rozvaděče VN (VO) bude obsahovat celkový pohled na otevřený rozvaděč VN 

tak, aby byly čitelné popisy vývodů jednotlivých kobek. Snímek výrobního štítku VN 

rozvaděče (VS) bude pořízený tak, aby byly čitelné údaje uvedené na tomto štítku.  

Snímek zavřeného rozvaděče VN (VZ) bude pořízen tak, aby zabíral celá dvířka 

tohoto rozvaděče včetně čitelného štítku s číslem TS (pokud je zde tento štítek umístěný).  

Snímek VN část rozvaděče (VN), (týká se stožárových DTS) bude obsahovat 

pouze VN prvky umístěné na podpěrném bodu DTS.  

- typy CE, NO, NS, NZ musí existovat vždy  
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- pokud existují typy VO, VS, VZ, nesmí existovat typ VN  

- pokud existuje typ VN, nesmí existovat typy VO, VS, VZ  

Volí se taková datová velikost fotodokumentace, aby velikost zakázky nebyla 

zbytečně veliká, avšak zmenšení fotodokumentace nesmí být provedeno na úkor čitelnosti 

fotografií. [17] Viz příloha Př.16 Fotodokumentace, kde se nachází všech 11 snímků 

obsažených v této akci. 

 

Obr. 9  Rozpojovací skříň R27 

6.2.7 Podmínky předání DSPS  

6.2.7.1 Přenosové médium  

Data se předávají na předem dohodnutém nosiči (CD, DVD) a v papírové formě a 

zhotovitel ručí za plnou čitelnost média a nenarušení viry.  

Data k jedné stavbě mohou být pouze na jednom CD (DVD). Pokud nemají 

příslušné stavby příliš velký časový odstup, lze po předchozí dohodě s oddělením Správa 

dat o síti sdružit data více akcí na jedno médium.  
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CD se označí následujícím popisem (bez papírového štítku):  

- název a číslo stavby SAP,  

- jméno zhotovitele dokumentace, jeho adresa a kontaktní telefonní 

číslo, 

-  číslo zakázky zhotovitele dokumentace, 

-  číslo zakázky subdodavatele (zaměření).  

Číslem verze kontrolního sw. [17] 

6.2.7.2 Nastavení dgn výkresů  

Soubory nesmí obsahovat žádné chybné prvky a předávané dílo dále musí 

splňovat tyto požadavky:  

a) Textové popisy jsou v českém jazyce včetně diakritiky, kódová stránka 1250 

Windows.  

b) Osy souřadnicového systému x a y jsou prohozeny, aby odpovídaly S-JTSK.  

c) Výkres je komprimován.  

d) Jsou zapnuty všechny vrstvy.  

e) Je zapnut pohled č. 1  

f) Velikost zobrazení buněk, textů i kót je přizpůsobena hustotě zástavby – 

obvykle je použito měřítko 1:500 pro intravilán, měřítko 1:1000 pro extravilán. V rámci 

jednoho výkresu smí být použito pouze jedno měřítko. Měřítko výkresu detaily (schémata) 

je vždy 1:5.  

g) Každý prvek je nezamknutý, nájezdu schopný, závislý na pohledu, vykreslen 

ve třídě Primární.  
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h) Vždy se používají nastavení dle zakládacích výkresů.  

Kontrola výkresů je prováděna technikem Správy dat o síti pomocí aplikace HSI 

Tools pro ČEZ. Budou-li aplikací nalezeny chyby z uvedených zásad nebo nalezne-li 

technik Správy dat o síti jiné obsahové a topologické chyby, reklamuje se celé PD nebo 

DSPS dle smluvních podmínek. Aby se tomuto předešlo, doporučuje se zhotoviteli 

dokumentace provádět kontrolu výkresů stejným nástrojem nebo podobným se stejným 

nastavením kontrol. [17] 

6.3 Výsledná dokumentace 

Obsahuje tyto soubory, které jsou vytištěny i v již zmíněných přílohách 14, 15 a 

16.  

a.) GEODET_ZAMERENO - M500 - Dobrejovice_IV-12-6014580_gm_n.dgn 
     - Dobrejovice_IV-12-6014580_t_n.dgn 
     -Dobrejovice_IV-12-6014580_t_p.dgn 
    - BODY_E_IV-12-6014580 
    - BODY_P_IV-12-6014580 
    - TZgz_IV-12-6014580 
 
b.) GEOSCHEMA - FOTODOKUMENTACE - 403636_R21_O_01 
      - 403636_R21_S_01 
      - 403636_R21_Z_01 
      - 403636_R27_O_01 
      - 403636_R27_S_01 
      - 403636_R27_Z_01 
      - PY_0114_CE_01 
      - PY_0114_NO_01 
      - PY_0114_NO_02 
      - PY_0114_NS_01 
      - PY_0114_NZ_01  
   - M500 - Dobrejovice_IV-12-6014580_n_n.dgn 
     - Dobrejovice_IV-12-6014580_n_p.dgn 
     - Dobrejovice_IV-12-6014580_v_p.dgn 
   - M5    - Dobrejovice_IV-12-6014580_d_n.dgn 
    - Dobrejovice_IV-12-6014580_d_p.dgn 
    - Dobrejovice_IV-12-6014580_j_n.dgn 
   - revizni_zprava viz příloha Př.17 Revizni_zprava 
 
c.) SOUVISEJICI_DOKUMENTY - skutecne_provedeni viz příloha Př.18 

Skutecne_provedeni 
 
d.) STAVAJICI_DATA - RMS_prvky_CEZD(1790423)_d_s.dgn 
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   - RMS_prvky_CEZD(1790423)_n_s.dgn 
   - RMS_prvky_CEZD(1790423)_t_s.dgn 
   - RMS_prvky_CEZD(1790423)_v_s.dgn 

Posledním bodem mé práce bylo odeslání zazipovaného souboru zpracovaného 

DSPS na kontrolu na příslušné oddělení ČEZ distribuce. Od kterého jsem dostal souhlasné 

prohlášení, viz příloha Př.19 Souhlasné_stanovisko_ČEZ. 
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7 Závěr 

Na závěr bych rád poděkoval firmě Geoaxis s.r.o., že jsem mohl použít pro svoji 

diplomovou práci tuto zakázku, kterou jsem měl od počátku na starost. 

Jednalo se zasíťování zajímavé lokality v obci Dobřejovice, kde jsem nejprve 

zaměřil a vyhotovil podklad pro projekt. Poté následovalo vytyčení vlastnických hranic  

u pozemků, na kterých probíhalo zasíťovaní, ze stávající trafostanice umístěné na kraji této 

lokality. Nakonec jsem zaměřil elektrické vedení 0,4 kV v celkové délce 610 m zemního 

kabelu. Na základě tohoto zaměření jsem vyhotovil dokumentaci skutečného provedení 

stavby. Celá práce odpovídala přesnosti pro požadovaný kód kvality 3. 

Tuto práci jsem zaměřoval v období letních prázdnin roku 2013. Takže 

zpracování proběhlo podle metodiky ČEZ Distribuce, a.s. pro rok 2013. V nové metodice 

pro rok 2014 je pár drobných změn, které se týkají především zpracování, takže svoji práci 

považuji za přínosnou v popsání toho, jak se podobné geodetické práce mají vyhotovovat. 

Cílem práce bylo popsání teoretické a především praktické části. Dovoluji si 

tvrdit, že tento záměr se povedl i proto, že během zpracování nenastaly žádné problémy. 
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