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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na geodetickú dokumentáciu podzemného vedenia 

plynovodu v obci Šlapanice. Konkrétne sa zaoberá spracovaním nameraných dát a 

vyhotovením geodetickej dokumentácie podzemného vedenia plynovodu podľa smerníc 

spoločnosti RWE z roku 2009.  

Kľúčové slová 

RWE, zemný plyn, smernice RWE z roku 2009, dátový súbor  

Abstract 

This thesis focuses on documentation of underground pipeline construction in the town of 

Šlapanice. It specifically deals with the processing of measured data and creation of 

geodetic documentation of the underground gas line under the directives of RWE in 2009.  

Keywords 

RWE, natural gas, directives of RWE in 2009, data file   
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1. ÚVOD 

 Témou bakalárskej práce je geodetická dokumentácia podzemného plynovodu v 

obci Šlapanice.  

 Zaoberá sa spracovaním dokumentácie podzemného plynovodu na uliciach 

Ponětovská, Kosmákova a Václavská v obci Šlapanice. Táto dokumentácia sa vyhotovuje 

predovšetkým kvôli jednoduchému vytýčeniu plynovodu a jeho zariadení pri rekonštrukcií, 

opravách. 

 Úlohou bakalárskej práce bolo spracovať získané namerané údaje a vyhotoviť 

geodetickú dokumentáciu stredotlakového plynovodu v programe Microstation 95 podľa 

smerníc spoločnosti RWE: DSO_SM_B02_01_01 Dokumentace distribuční soustavy, 

príloha 1. Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho 

okolí, Technické požadavky na geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby 

plynárenského zařízení ( stav k 15.9. 2008).  

 Geodetická dokumentácia plynovodu podľa vyššie uvedenej smernice obsahuje: 

- účelovú mapu povrchovej situácie; 

- plynárenské zariadenia a protikorózna ochrana vo výstavbe; 

- okótovanie plynárenského zariadenia; 

- popisy plynárenského zariadenia; 

- účelový zoznam meraných bodov plynárenských zariadení.  

 Úlohou bakalárskej práce bolo vyhotoviť všetky tieto súbory okrem účelovej mapy 

povrchovej situácie, ktorá bola dodaná externou firmou. Nutnou súčasťou dokumentácie je 

technická správa, ktorá obsahuje údaje o meraní, lokalite, použitom súradnicovom systéme 

a podobne.  
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2. LOKALITA 

2.1. Popis lokality 

 Mesto Šlapanice ležia spolu s miestnou časťou Bedřichovice v juhovýchodnej časti 

okresu Brno-venkov. Sú vzdialené od Brna asi 9 km. Mesto patrí medzi najzaujímavejšie 

oblasti na Morave s tisícročnou kultúrou a historickou tradíciou. K dátumu 1. 1. 2009 bolo 

v Šlapaniciach prihlásených 6 641 trvalo žijúcich osôb českej národnosti, z toho 337 osôb 

v miestnej časti Bedřichovice. Najstaršia písomná správa pochádza z roku 1235.  Názov je 

odvodený podľa staročeského názvu šlapan - pasívum slovesa šlapati. 

 Katastrálne územia oboch obcí ležia na prechode dvoch veľkých celkov. Smerom  

na východne sa rozprestiera mladšia sústava Karpatská a juhovýchodne je Pratecká 

vrchovina ako súčasť Dyjskosvrateckého úvalu. Jedná sa prevažne o nížinu pahorkatého 

reliéfu s najvyšším kopcom Žuráň 286 m (Šlapanice 220 - 230 m), severne je slepencový 

prírodní krajinný útvar Líchy (údolie k Bedřichoviciam) a ďalej výbežky Drahanskej 

vysočiny ako južná časť Moravského krasu (jaskyňa Pekárna a iné). Os územia tvorí potok 

Říčka. 

 Do katastrálneho územia Šlapanice pri Brne zasahuje areál medzinárodného letiska 

Brno-  Tuřany. 
[9]

  

 

Obr. 1. Mapa lokalizácie Šlapaníc (prevzaté maps.google.com)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Brno-Tu%C5%99any
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Brno-Tu%C5%99any


 

10 

 

 Ulice Ponětovská, Kosmákova a Václavská, na ktorých bol plynovod zameraný, sa 

nachádzajú na východnom okraji obce Šlapanice. Na obrázku č. 2 je červenou farbou 

zakreslená trasa plynovodu. 

 

 

Obr. 2. Lokalizácia ulíc Ponětovská, Kosmákova, Václavská (prevzaté maps.google.com)  
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2.2. História mesta 

 Podľa archeologických nálezov sa udáva osídlenie od staršej doby kamennej. 

Slovanské osídlenie existovalo potom v období Veľkej Moravy v 9. - 11. storočí, podľa 

nájdeného kresťanského cintorína, ktoré pochádza práve z 11. storočia. Podľa prvých 

písomných zmienok v latinsky písanej listine olomouckej kapituly existovala tu už 

v r. 1235 osada s kostolom a farou. 

 V 13. storočí a za ranného stredoveku boli Šlapanice dosť bohatou osadou, k čomu  

prispievali staré kupecké cesty vedúce v blízkom okolím. Neskôr potom boli tejto osade 

udelené mestské privilégia, a to právo tržné, súdne a hrdelné.  

 Na počiatku 17. storočia stratili Šlapanice na význame i na svojom bohatstve, 

pretože obchodné cesty sa odklonili smerom na Brno. Podiel na stagnácii mali tiež vojnové 

a živelné pohromy, epidémie a iné. 

 V 19. storočí v prevažne hospodárskych Šlapaniciach (selská aglomerácia) 

dochádza súčasne s rozvojom priemyselného Brna ku vzniku miestneho priemyslu strednej 

veľkosti, živností, škôl, úradov a iné. Šlapanice sa stávajú znovu prirodzeným spádovým 

centrom regiónu. Veľká časť obyvateľov - robotníci, úradníci, študenti škôl vyššieho 

stupňa jazdia však za prácou do Brna.  

 V období „Prvej republiky“ sa mestys Šlapanice po prekonaní vojnových útrap 

začal postupne, ale veľmi sľubne rozvíjať. Všetkými smermi sa stavali celé ulice. Došlo 

i k výstavbe celých štvrtí (napr. Jiráskova štvrť - ulice Jiráskova, Hybešova a Wurmova). 

Išlo o robotnícku a mestskú výstavbu s prevažne jedno až dvojizbovými rodinnými 

domami. Veľké nájomné domy sa stavali až ku konci tohto obdobia a v nepatrnej miere; 

k ich rozsiahlejšej výstavbe došlo až po 2. svetovej vojne. 

 K 1.1.1965 bol mestysu Šlapanice priznaný status mesta a neskôr strediskovej obce. 

 V súčasnej dobe sú Šlapanice povereným mestom, ktorého mestský úrad vykonáva 

poverenú pôsobnosť pre 40 obcí severovýchodnej až juhovýchodnej časti okresu Brno - 

venkov.
 [9]  
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3. ZEMNÝ PLYN 

 Zemný plyn je celosvetovo jedným z najdôležitejších zdrojov energie. Je využívaný 

najviac preto, že ide o energii čistú, bezpečnú a veľmi účinnú. Zemní plyn je vo svojej 

prirodzenej forme látka bez farby, tvaru a je najšetrnejší zo všetkých neobnoviteľných 

zdrojov energie. 

Hlavné výhody zemného plynu 

 zemný plyn je jediným primárnym palivom, ktoré môžeme bez nákladných úprav 

a energetických premien doviesť priamo k zákazníkovi; 

 dopravný a distribučný systém je nezávislý na klimatických podmienkach; 

 zemný plyn je odberateľom k dispozícií bez obmedzenia 24 hodín denne 365 dní 

v roku; 

 zákazník nepotrebuje priestor pre skladovanie paliva; 

 zásoby zemného plynu, na rozdiel od iných palív, pohodlne pokryjú celosvetovú 

spotrebu minimálne na ďalších  200 rokov; 

 plynové spotrebiče môžeme ľahko ovládať a regulovať. 
[10]

 

 

3.1. Využitie zemného plynu 

Priemyselné využitie 

 Zemný plyn využívajú pre svoje výrobné procesy alebo pre kúrenie podniky 

všetkých veľkostí a odvetví. Najčastejšie je zemný plyn využívaný v sklárňach, 

oceliarňach, chemickom priemysle a textilnom priemysle. 

Výroba elektrickej energie 

 Zemný plyn sa využíva niekoľkými spôsobmi. Veľmi rozšírená je výroba elektrické 

energie v paroplynových elektrárňach. Kombinácia pary a plynu je pri výrobe elektrické 

energie jednou z ekologicky najefektívnejších technológií v porovnaní s ostatnými 

fosílnymi palivami.  
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Kúrenie a varenie 

 Pre kúrenie budov a bytov je zemný plyn ideálny predovšetkým pre svoju čistotu, 

šetrnosť k životnému prostrediu a pohodlnosť. V České republike je dodávaný do väčšiny 

domácností a využíva sa predovšetkým pre varenie, kúrenie a ohriatie vody. 

Doprava 

 Stlačený zemní plyn (CNG) je využívaný v doprave a je alternatívou k benzínovým 

a dieselovým pohonom automobilov. Svojimi vlastnosťami však dobieha CNG konvenčné 

pohony vozidiel.. Na celom svete jazdí na stlačený zemní plyn už takmer 11 miliónov 

( približne1,2%) vozidiel z celkového počtu približne 900 miliónov aut.
 [10]

 

 

3.2 Preprava a distribúcia 

 Diaľková preprava je vďaka vzdialenostiam, na ktoré sa dnes zemný plyn 

prepravuje, najnáročnejším článkom reťazca cesty zemného plynu od ložiska 

k zákazníkovi. Upravený zemný plyn je možné prepravovať potrubím alebo 

v skvapalnenom stave tankermi. 

 preprava potrubím:  

Európa je dnes pretkaná hustou sieťou diaľkových plynovodov. Prevádzkové tlaky 

v najnovších potrubiach dosahujú až 10 MPa a priemery plynovodov často 

presahujú jeden meter (napr. v ČR je takmer 400 km vedenia s priemerom 1400 

mm). Plynovody sú vedené nielen po súši, ale môžu byť tiež položené na morskom 

dne. Týmto spôsobom sa napr. do Európy dopravuje zemný plyn z náleziska 

v Severnom mori alebo Afrike.
 
 

 preprava tankermi: 

Je využívaná pre prepravu cez more na veľké vzdialenosti - napr. do Európy je 

takto dodávaný stlačený zemný plyn (CNG, PNG) a skvapalnený zemný plyn 

(LNG) z Alžírska, Nigérie nebo Austrálie. Zemný plyn sa na pobreží stlačí alebo 

skvapalní (skvapalnením zmenší zemný plyn svoj objem cca 600x) a prečerpá do 

tankeru. V cieľovom terminálu sa prečerpá do zásobníkov, postupne sa odparuje 

a dodáva do plynovodných systémov.
 [10]  
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3.3 Spoločnosť RWE 

 RWE patrí medzi päť najväčších európskych elektrárenských a plynárenských 

spoločností. Podniká vo výrobe, obchodu, preprave a zásobovaní elektrinou a plynom. 

Viac než 70.000 zamestnancov dodáva viac než 16 miliónom zákazníkom elektrinu 

a približne 8 miliónom zákazníkom plyn. V hospodárskom roku 2009 dosiahla spoločnosť 

RWE zisk vo výške približne 48 miliárd EUR. 

 Značka RWE zastrešuje osem divízií pod vedením RWE AG - RWE Power, RWE 

Trading, RWE Energy, RWE npower, RWE Dea, RWE Gas Midstream, RWE Innogy 

a RWE Systems. 

 Spoločnosti RWE v Európe patrí 1. miesto vo výrobe elektriny v Nemecku, 

2. miesto v Holandsku a 3. vo Veľkej Británii. Postavenie na trhu v strednej 

a juhovýchodnej Európe sa neustále rozširuje. Prostredníctvom divízie RWE Dea 

spoločnosť úspešne podniká vo výrobe plynu a ťažbe ropy v Európe, severnej Afrike 

a v oblasti Kaspického mora. 

 RWE investuje na rekordnej úrovni. Okolo 7 miliárd EUR je ročne určených na 

investície do ekologickej a flexibilnej výrobnej kapacity, zahrňujúcej elektrárne, siete 

a povrchové doly. Z toho 1 miliarda bude smerovať do obnoviteľných zdrojov – hlavne 

vetru a biomasy. 

 RWE reaguje na zmeny v potrebách zákazníkov a ponúka nové produkty v oblasti 

elektriny, plynu a energetickej účinnosti pre domácnosti, obchod a priemysel.  

RWE Energie 

 Spoločnosť RWE Energie vznikla 1. júna 2009 fúziou spoločností Severočeskej, 

Stredočeskej a Západočeskej plynárenskej, Východočeskej plynárenskej, Severomoravskej 

plynárenskej a Juhomoravskej plynárenskej zameranej na predaj zemného plynu 

koncovým zákazníkom. 

RWE Transgas 

 RWE Transgas riadi činnosti všetkých spoločností skupiny RWE v Českej 

republike. Jeho hlavnými obchodnými aktivitami sú dovoz zemného plynu a obchod so 

zemným plynom. Od roku 2010 obchoduje RWE Transgas aj s elektrickou energiou.
 [10]  
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4. PLYNOVOD 

 Plynovody sa rozlišujú podľa pracovného pretlaku na: 

 nízkotlakové (0 – 5kPa vrátane), skratka NTL; 

 stredotlakové (5 – 400kPa vrátane), skratka STL; 

 vysokotlakové (400kPa – 4Mpa vrátane), skratka VTL; 

 veľmi vysokotlakové ( nad 4MPa), skratka VVTL. 

 Najčastejšie používaný materiál plynovodu je plast, pretože je to nekorózny 

materiál. Obvyklé priemery u STL plynovodu sú okolo 110-160 mm, u NTL plynovodu 

pod 90 mm, u VTL okolo 500-700 mm. Najväčšia dimenzia je u VVTL plynovodoch, kde 

môže nadobúdať hodnoty 1400 mm. Pre prípojky k domom sa najčastejšie používajú 

dimenzie 25, 32, 63 mm. 

 Zariadenia určené k rozvodu plynu musia byť v geodetickej dokumentácií rozlíšené 

v súlade zo zákonom č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) na plynovody, prípojky 

a odberné plynové zariadenia (OPZ). Rozhodujúcim kritériom sú údaje v stavebnom 

povolení, resp. kolaudačnom rozhodnutí.  

 plynovod – zariadenia určené k potrubnej doprave plynu distribučnou sústavou, tj. 

vzájomne prepojeným súborom VVTL, VTL, STL a NTL plynovodu, na ktorom 

zaisťuje distribúciu držiteľ licencie na distribúciu plynu, tj. spoločnosť skupiny 

RWE; 

 prípojka – zariadenie začínajúce odbočením z distribučnej sústavy a ukončené pred 

hlavným uzáverom plynu, za ktorým pokračuje OPZ zákazníka; 

 odberné plynové zariadenie (OPZ) – všetky zariadenia začínajúce hlavným 

uzáverom plynu. 
[1] 

 

 

Obr. 3. Výstavba STL plynovodu (prevzaté google.com)  
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4.1. Niektoré technické zariadenia na plynovode 

Chránička - rúrka alebo potrubie, spravidla opatrené čichačkou, ktoré slúžia k ochrane 

okolitého priestoru pred únikom plynu. 

Čichačka - slúžia ku kontrole tesnosti plynovodu, je spravidla súčasťou chráničky. 

Ochranná trubka - rúrka alebo potrubie, ktoré nie je opatrené čichačkou a používa sa len 

k mechanickej ochrane plynovodu. 

Uzáver – zariadenie slúžiace k regulácií prietoku plynu. 

Koncový bod prípojky – značka koncového bodu musí byť umiestnená na konci každej 

prípojky, bez ohľadu na umiestnenie hlavného uzáveru plynu. Koncový bod prípojky slúži 

k naviazaniu údajov zo zákazníckeho informačného systému. 
[1]

 

 

 

Obr. 4. Čichačka (prevzaté google.com)  
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5. SMERNICE RWE 

 Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou plynu, vody alebo elektriny, má 

daný predpis na dokumentáciu. Spoločnosť RWE zaoberajúca sa výrobou, obchodom, 

prepravou a zásobovaním elektrinou a plynom má daný predpis pre tvorbu dokumentácie 

plynovodu. 

 Úlohou tohto predpisu je stanoviť jednotný a záväzný spôsob pre spracovanie 

geodetické dokumentácie skutočného prevedenie stavieb plynárenského zariadenia a pre 

prevod výkresovej dokumentácie plynárenského zariadenia do digitálneho tvaru. Predpis 

rieši náplň (predmety merania), vzťahy a povinnosti investora a dodávateľa stavby, 

zhotoviteľa zamerania, výslednú formu geodetickej dokumentácie a postup pri jej 

predávaní. Takto spracovaná geodetická dokumentácia má úplne účelový charakter, 

odpovedajúci potrebám spoločnosti. Predpis rieši niektoré oblasti nad rámec daný 

zákonom. 

 Tento predpis je určený predovšetkým geodetickým firmám a je záväzný pre všetky 

stavby (nová výstavba, rekonštrukcia, opravy) plynovodu, prípojok, regulačných staníc, 

zariadení protikoróznej ochrany a ostatného plynárenského zariadenia, vrátane 

geodetického zamerania účelovej mapy povrchovej situácie, ktorá môže byť súčasťou 

projektovej dokumentácie ku stavebnému konaniu, obzvlášť v prípadoch, kedy realizácia 

stavby bezprostredne nadväzuje na stavebné konanie. Ďalej je záväzný pre prevod 

papierovej výkresovej dokumentácie plynárenského zariadenia do digitálneho tvaru. 

 Tento predpis nerieši problematiku spracovania projektovej dokumentácie 

samostatného plynárenského zariadenia, ktorá je v kompetencií projektanta. Je však 

záväzný pre spracovanie účelovej mapy povrchovej situácie, pokiaľ je súčasťou 

projektovej dokumentácie. 

 Geodetická dokumentácia plynovodu je rozdelená do viacero súborov, tzv. 

kategórií, ktoré sú dané smernicou RWE z roku 2009 a sú obsiahnuté v nasledujúcej 

tabuľke. 
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Názov kategórie Popis kategórie Názvy účelových súborov 

Polohopis Účelová mapa povrchovej situácie *_S.XML *_S.DGN  

Plynovod vo výstavbe Plynárenské zariadenia a PKO vo výstavbe 

*_P.XML 

*_V.DGN  

Kóty Okótovanie plynárenského zariadenia *_K.DGN  

Popisy Popisy plynárenského zariadenia *_T.DGN  

Merané body Účelový zoznam meraných bodov PZ  *_B.TXT 

Tab. č.1. Kategórie 
[1] 

 

5.1. Porovnanie s predchádzajúcim predpisom  

 Na obrázku je pre porovnanie zobrazená trasa plynovodu a dvoch prípojok. Vľavo 

je prípojka vyhotovená podľa smernice RWE z roku 2009, ktorá je použitá pri kresbe tejto 

bakalárskej práce a vpravo je prípojka vyhotovená podľa predchádzajúcej smernice, ktorá 

patrila spoločnosti Jihomoravská plynárenská a.s. (JMP). 

 Na prvý pohľad je zreteľne viditeľný rozdiel medzi týmito smernicami. Znaky 

vyhotovené pomocou smernice JMP sú v niektorých prípadoch menšie, jednoduchšie. 

Kresba vyhotovená touto smernicou je tak ľahšie čitateľná a jej hustota nie je taká veľká 

ako pri použití atribútov smernice RWE z roku 2009. 

 Na obrázku sú znázornené smerom od trasy plynovodu ku odbernému miestu tieto 

znaky:  

-  zmena materiálu;  

-  kríženie s inžinierskymi sieťami;  

- signalizačný stĺpik (vlajka v tvare trojuholníka alebo znak končiaci trojuholníkom, ktorý 

má v strede kruh) spolu s odberným miestom (krúžok) a hlavným uzáverom plynu (mašľa 

s kruhom alebo bez).  
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Obr. 5. Zákres dvoch prípojok plynovodu s použitím dvoch rôznych smerníc 

 Znak kríženia zo smernice RWE z roku 2009 je veľmi nepraktický. Na trase  

prípojky sa často vyskytuje toto kríženie aj vo väčšom množstve a vznikajú tak nie veľmi 

estetické zhluky znakov kríženia. 

 Všetky tri znaky vykreslené na konci prípojky sú v smernici JMP približne o 

dvakrát menšie, v prípade odberného miesta ide o niekoľko násobné zmenšenie. 

 V závere je možno povedať, že znaky v smernici RWE z roku 2009 sú nie moc 

praktické pre tvorbu kresby plynovodu.  
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6. VÝPOČTOVÉ PRÁCE 

6.1. Prevzaté údaje 

 K vyhotoveniu dokumentácie mi boli zadávateľom poskytnutých 12 zápisníkov 

merania a účelová mapa povrchovej situácie. 

 Bola mi poskytnutá aj smernica RWE z roku 2009 pre vyhotovenie dokumentácie 

podzemného plynovodu  DSO_SM_B02_01_01 Dokumentace distribuční soustavy, 

príloha 1. Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho 

okolí. Súčasťou smernice boli aj atribúty prvkov, zakladací výkres, tabuľka farieb, tabuľky 

buniek, čiar a znakov pre tvorbu dokumentácie v prostredí Microstation a taktiež aj vzor 

pre technickú správu v súbore doc. 

 

6.2. Výpočet bodov meračskej siete 

 Výpočty súradníc a výšok bodov  meračskej boli vykonané v programe Groma 

v.8.0. Bol použitý súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-

JTSK) a pre výšky systém Bpv (Baltský po vyrovnaní). 

 Po podrobnom prehliadnutí zápisníkov merania meračská sieť pozostávala 

z 2 polygónových ťahov (obidva jednostranne pripojené a jednostranne orientované), 

3 voľné stanoviská a 2 rajóny.  

 Polohové pripojenie na prvý polygónový ťah je na zhusťovací bod (ZhB) 226 

a trigonometrický bod 32 (oba z triangulačného listu 4417). V rámci tohto ťahu boli 

vypočítané pomocné meračské body 6009, 6007, 6006, 6005, 6004, 6003. Medzné 

odchýlky pre prácu v katastri nehnuteľnosti boli dodržané. Niektoré geometrické parametre 

stanovené pre prácu v katastri nehnuteľností však dodržané neboli. Medzná dĺžka pořadu 

250 m bola prekročená (skutočná hodnota 699,266m). Medzný počet bodov 3 bol 

nedodržaný (skutočná hodnota 3). Medzný pomer dĺžok 1:3 bol dodržaný (skutočná 

hodnota 1:2,68).  

 Druhý polygónový pořad bol pripojený na pomocný meračský bod 6010. V rámci 

tohto ťahu boli vypočítané pomocné meračské body 6011,6012. Medzné odchýlky pre 



 

21 

 

prácu v katastri nehnuteľnosti boli dodržané. Geometrické parametre stanovené pre prácu 

v katastri boli dodržané. Medzná dĺžka pořadu 250 m nebola prekročená (skutočná hodnota 

231,332m). Medzný pomer dĺžok 1:3 nebol prekročený (skutočná hodnota 1:1,92).  

 Keďže geodetická dokumentácia nie je vyhotovená pre kataster ale pre spoločnosť 

RWE, neboli pri výpočtoch brané do úvahy nedodržané niektoré podmienky a predpisy pre 

prácu v katastri. Aj keď boli tieto podmienky prekročené, testovanie polohopisnej 

a výškopisnej presnosti nepreukázalo prekročenie požadovanej presnosti danej smernicou. 

 V rámci meračskej siete boli aj pomocné meračské body určené ako voľné 

stanoviská (body 4101, 4102, 6010) a taktiež aj pomocné meračské body určené polárnou 

metódou (body 6008, 6013). 

 Pri výpočte súradníc bodov meračskej siete boli vypočítané aj výšky bodov. 

č. 
bodu 

Y [m] X [m] H [m] 

4101 589473.38 1165314.38 231.47 

4102 589386.11 1165150.75 238.94 

6003 589538.11 1164930.63 229.30 

6004 589541.00 1165029.94 228.86 

6005 589498.45 1165042.91 231.19 

6006 589452.75 1165075.34 233.49 

6007 589418.17 1165127.24 236.05 

6008 589353.49 1165172.87 241.68 

6009 589388.03 1165291.33 240.66 

6010 589403.75 1165225.43 240.19 

6011 589534.41 1165333.16 224.36 

6012 589613.13 1165340.81 217.26 

6013 589584.23 1164985.98 225.16 

Tab. č. 2. Výsledné súradnice a výšky bodov meračskej siete 

 

6.3. Výpočet podrobných bodov 

 Podrobné body boli zamerané polárnou metódou. Po načítaní zápisníkov do 

programu Groma v.8.0 bol vykonaný výpočet podrobných bodov polárnou metódou 
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dávkou. Pri výpočte boli vypočítané aj výšky podrobných bodov. Bol použitý súradnicový 

systém S-JTSK a pre výšky systém Bpv. 

 

Obr. 6. Ukážka prostredia programu Groma v.8.0 

 V zápisníkoch merania podrobné body obsahovali aj popis meraného prvku 

zariadenia, ktorý sa nachádza v tabuľke číslo 3, ktoré sa neskôr použili pri kresbe. Boli 

zamerané aj kontrolné body, ktoré boli zamerané z dvoch stanovísk a tiež aj body 

polohopisu, kvôli overeniu splnenia požiadavky na polohovú a výškovú presnosť. 

 Čísla podrobných bodov sa skladajú zo samotného čísla bodu, ktoré bolo použité 

pri meraní a z predčíslia, ktoré bolo zhodné s číslom zápisníka. Čísla zápisníkov boli 

číslované podľa dní merania. V protokoloch sa nachádza aj popis nameraných bodov 

v tomto tvare: 

Popis bodu Celé znenie popisu bodu Popis bodu Celé znenie popisu bodu 

ZP začiatok prípojky CICH čichačka 

TP trasa prípojky XKAN kríženie s kanalizáciou 

KP koniec prípojky UA uzáver na trase 

T, TR trasa plynovodu XEL kríženie s elektrickým vedením 

OT ochranná trubka VL vertikálny lom 

CH chránička D záslepka (alebo dýnko) 

  

Tab. č. 3. Príklady popisov v zápisníkoch  
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7. OVERENIE POŽADOVANEJ PRESNOSTI  

 Smernicou pre vyhotovenie dokumentácie pre plynovod boli dané obecné 

podmienky pre mapovanie: 

 súradnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv 

 stredná súradnicová chyba mxy =  ±14cm (pôvodná 3. trieda presnosti) 

 stredná výšková chyba mH =  ±0.12 m 

 mierka mapovania 1:500 

 Smernica RWE nestanovuje presný postup a princíp testovania polohovej 

a výškovej presnosti, preto bolo overenie splnenia požadovanej polohovej aj výškovej 

presnosti vykonané  na základe slovenskej Vyhlášky č. 461/2009 Úradu geodézie, 

kartografie, katastra 461/2009 podľa § 59. 

 

7.1. Overenie polohovej presnosti 

 Pre overenie polohovej presnosti boli použité zamerané body polohopisu 

(v zápisníku boli označené popisom 110-budova alebo 170-plot) a prevzatá účelová mapa 

povrchovej situácie, z ktorej boli v programu Microstation. 

 Všetky podrobné body polohopisu s popisom v zápisníku merania 110 alebo 170 

boli načítané do výkresu programu Microstation pomocou nadstavby mgeo. Ďalej bola ako 

referenčný výkres načítaná účelová mapa povrchovej situácie. Z programu Microstation 

boli vypísané tie súradnice bodov polohopisu účelovej mapy, ktoré boli aj zamerané a bolo 

vykonané overenie polohovej presnosti.  

 Bodov bolo celkom 47. Z ich súradníc boli vypočítané rozdiely súradníc:  

Δx = x1 - x2, Δy = y1 - y2, kde x1, y1, sú súradnice podrobných bodov určených zameraním 

a x2,y2, sú súradnice vypísané z účelovej mapy z programu Microstation.  

 Presnosť sa testuje pomocou výberovej strednej súradnicovej chyby sxy vypočítanej 

pomocou vzorca:  

    √
  
    

 

 
 ,  

kde sx, sy stredné chyby v jednotlivých súradniciach a vypočítajú sa podľa vzorca   
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    √
 

  
∑    

    
  ,    √

 

  
∑    

    
 , 

kde N počet bodov v súbore testovania, k je počet nutných meraní, čiže 2. 

 Vypočítaná výberová stredná súradnicová chyba sxy by mala byť menšia ako 

medzná súradnicová chyba δxy. Medzná súradnicová chyba sa určí ako t- násobok danej 

strednej súradnicovej chyby mxy.  

δxy = t . mxy ,  

kde mxy je stredná súradnicová chyba daná smernicou (mxy=0,14m) a t je súčiniteľ 

konfidencie a volí sa 2. Súčiniteľ t=2 sa používa pri jednoduchých ľahko 

kontrolovateľných úlohách, kde môžeme predpokladať zanedbateľné systematické chyby. 

Vypočítaná medzná súradnicová chyba δxy tak vyjde 0,28m. 

δxy = t . mxy = 2 . 0,14 = 0,28m 

 Polohová presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak je výberová stredná súradnicová 

chyba sxy celého súboru meraní menšia ako medzná súradnicová chyba δxy. Táto 

podmienka bola splnená pre celý súbor meraní sxy < δxy, 0,04m < 0,28m. 

 Pri jednotlivých podrobných bodoch by mala byť splnená podmienka mp < δxy, kde 

mp je stredná polohová chyba a vypočíta sa ako odmocnina zo súčtu kvadrátov rozdielov 

súradníc: 

   √       . 

Táto podmienka bola splnená pre všetky podrobné body. Maximálna dosiahnutá mpmax  

bola 0,13m. 

 

7.2. Overenie výškovej presnosti 

 Pre overenie výškovej presnosti bolo použitých 21 podrobných bodov, celkovo 42 

určených výšok. Sú to body, ktoré boli 2-krát kontrolne zamerané z dvoch rôznych 

stanovísk a ide o body plynárenského zariadenia. 

 Ako prvý krok boli urobené rozdiely výšok jednotlivých podrobných bodov ΔH = 

H1 - H2.  Z celého súboru meraní bola vypočítaná výberová stredná výšková chyba podľa 

vzorca:   
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sH =√
 

  
∑    

  
   , 

kde N je počet testovaných podrobných bodov v súbore a k je počet nutných meraní (k=2). 

 Výberová stredná výšková chyba by mala byť menšia ako medzná výšková chyba 

δH vypočítaná podľa vzorca: 

δH = mH . t, kde mH je stredná výšková chyba daná smernicou (mH=0,12m) a t je súčiniteľ 

konfidencie. Tak ako pri polohovom overení aj pri výškovom bol použitý súčiniteľ 

konfidencie 2, kvôli zanedbateľnými systematickými chybami a pretože ide o ľahko 

kontrolovateľnú úlohu. Výsledná medzná výškový chyba δH, ktorá nesmie byť prekročená 

je teda 0,24m.  

δH = mH . t = 0,12 . 2 = 0,24m. 

 Požadovanú výškovú presnosť môžeme považovať za splnenú, ak sH < δH. Táto 

podmienka bola splnená 0,05 < 0,24 m. 

 Ďalšia podmienka ΔH < δH  bola splnená u všetkých bodoch. Maximálna hodnota 

ΔH u podrobného bodu bola 0,16 m.  

č. bodu č. bodu 
1.určenie 2. určenie 

  
  

H1 [m] H2 [m] ΔH [m] ΔH
2
 [m] δH [m] ΔH  < δH 

130046 140001 222,64 222,52 0,12 0,0144 0,24 splnená 

120088 140013 228,97 228,83 0,14 0,0196 0,24 splnená 

70008 110100 227,96 227,96 0,00 0,0000 0,24 splnená 

140079 100029 243,17 243,18 -0,01 0,0001 0,24 splnená 

110013 120112 233,48 233,46 0,02 0,0004 0,24 splnená 

120019 110015 239,66 239,62 0,04 0,0016 0,24 splnená 

100031 140080 243,08 243,20 -0,12 0,0144 0,24 splnená 

110039 90017 236,04 236,06 -0,02 0,0004 0,24 splnená 

90018 110040 236,14 236,09 0,05 0,0025 0,24 splnená 

110096 70019 230,99 230,99 0,00 0,0000 0,24 splnená 

110095 70025 231,21 231,07 0,14 0,0196 0, 24 splnená 

80032 70003 227,16 227,13 0,03 0,0009 0,24 splnená 

110053 90005 235,23 235,07 0,16 0,0256 0,24 splnená 

110048 90011 235,46 235,38 0,08 0,0064 0,24 splnená 

110047 90012 235,43 235,53 -0,10 0,0100 0,24 splnená 

140068 120046 234,96 235,09 -0,13 0,0169 0,24 splnená 

90003 110052 234,52 234,53 -0,01 0,0001 0,24 splnená 

100064 120115 238,56 238,44 0,12 0,0144 0,24 splnená 

110012 120111 232,28 232,40 -0,12 0,0144 0,24 splnená 

100050 120023 239,26 239,31 -0,05 0,0025 0,24 splnená 

110078 70044 232,67 232,65 0,02 0,0004 0,24 splnená 

Tab. č.4. Ukážka výpočtov pre určenie výškovej presnosti plynovodu  
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8. GRAFICKÉ SPRACOVANIE 

 Pre grafické spracovanie bol použitý program Microstation 95. Microstation 

je interaktívny grafický program patriaci do skupiny CAD (Computer Aided Design – 

počítačom podporované navrhovanie).
 

 Tento program má široké uplatnenie v každom technickom odvetví. Pre načítanie 

nameraných údajov do programu bola použitá aj nadstavba mgeo. 

 Pri grafickom spracovaní bol vytvorený a používaný dátový súbor vo formáte *.stg, 

ktorý umožnil jednoduchšie vykresľovanie v programe. Každý druh trasy 

plynovodu, zariadenie plynovodu alebo popis, či text sa nachádzal v dátovom súbore vo 

vytvorených skupinách: stl plynovod, stl vybavenie, kóty alebo popisy. Prvky kresby boli 

zadávané podľa toho či bol prvok lineárny, kóta, text alebo bunka. Ich atribúty boli dané 

podľa smernice RWE z roku 2009. Atribúty prvkov boli zadávané z kategórie plynovod vo 

výstavbe. 

 

Obr. 7. Ukážka prostredia programu Microstation a dátového súboru  
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8.1. Plynovod vo výstavbe 

 Prvým krokom bolo načítanie všetkých podrobných bodov pomocou nadstavby 

mgeo do prostredia Microstation. K týmto bodom boli podľa popisov pridelené značky 

alebo línie.  

 Body hlavnej trasy plynovodu boli pospájané podľa pravidiel uvedených 

v smernici. Trasa prípojky bola pospájaná v smere od hlavnej trasy ku odbernému miestu 

a na jej koniec boli vykreslené značky pre odberné miesto, hlavný uzáver plynu, vývod 

signalizačného vodiča prípadne zmena veku. Značky boli natočené tak ako udáva 

smernica. 

 Pri kresbe bolo potrebné dbať na to, kde je potrebné líniu vedenia prerušiť a kde 

nie. Plynovod sa delí na úseky, ktoré sú ohraničené uzlovými bodmi. Uzlovými bodmi sa 

rozumie: 

 ukončenie plynovodu záslepkou; 

 zmena materiálu, dimenzie (redukcie), veku; 

 hlavný uzáver na prípojke alebo trase; 

 prepojené kríženie plynovodu, vetvenie plynovodu v mieste vzájomného napojenia 

(odbočenie trasy). 

 

 

Obr. 8. Skrinka HUP ( prevzaté google.com )  
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8.2. Kótovanie plynovodu 

 Kótovanie bolo vykonané v programe Microstation 95 za pomoci kót typu 1-

reťazcové kóty a typu 4-kóty združené od základne. Presnosť kót už bola v zakladacom 

výkrese daná na decimetre. Plynárenské zariadenie by malo byť okótované tak, aby sa kóty 

neprekrývali s polohopisom či popisom z dôvodu čitateľnosti kót vo vytlačených mapách. 

 Všetky plynárenské zariadenia, body trasy plynovodu alebo prípojky boli 

okótované. Kóty sú vztiahnuté k jednoznačne identifikovateľnými bodmi v teréne a sú 

kótované kolmo ku polohopisu. Prednostne bolo kótovanie vykonávané od pevných 

stavieb, prípadne od plotoch predzáhradiek. Kótovanie kolmo bolo použité z dôvodu 

ľahkého vytýčenia pri rekonštrukcií, oprave plynovodu.  

 Vzdialenosti menšie ako 14 cm kótované neboli. V prípade, kedy bolo niekoľko 

zariadení veľmi blízko seba, okótované bolo len jedno prostredné zariadenie alebo krajné 

body. 

 

8.3. Popisy 

 Tak ako ostatné prílohy geodetickej dokumentácie plynovodu aj súbor textov 

a popisov bol vytvorený v prostredí programu Microstation.  

 Pri tvorbe popisov bol použitý prvok typu 17-text a font 1(cs_working). Všetky 

texty a popisy boli vytvorené s odpovedajúcou diakritikou. Texty by mali byť 

jednoriadkové a orientované tak, aby boli čitateľné zdola alebo sprava. 

 Popisy líniových objektov (plynovod, prípojka) boli orientované rovnobežne s osou 

potrubia. Popisy zmien materiálov, redukcií, krížení s inžinierskymi sieťami boli 

orientované kolmo na os plynovodu. 

Príklady popisov: 

 Popis plynovodu:  

 tlakový stupeň, materiál, dimenzia, rok výstavby,  napr. ST PE 90 2008; 

 Popis prípojky: 

materiál, dimenzia, napr. PE 32; 

 Popis redukcie:   
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písmeno R, dimenzia oboch potrubí, napr. R 160/110 (160=160mm); 

 opis zmeny materiálu: 

skratka Zm, označenie oboch materiálov, napr. Zm PE/OC (plast/oceľ); 

 Popis kríženia: napr. el, sd, stoky (elektrina, oznamovacie vedenie, kanalizácia); 

 Popis chráničky, ochrannej trúbky:  

typ, materiál, dimenzia, popis dĺžky v metroch s presnosťou na jedno desatinné 

miesto, napr. CHR PE 110, L=1.7m alebo OCHR PE 63, L=2.6m. 

 

8.4. Textové prílohy 

8.4.1. Účelový zoznam meraných bodov plynárenského zariadenia 

 Zoznam meraných bodov plynárenského zariadenia bol vytvorený v textovom 

dokumente a má len účelový charakter a slúži pre vstup meraných bodov do systému GIS. 

Súbor musí byť predávaný vo formáte prostého ASCII textu, to znamená bez riadiacich 

znakov textových editorov. 

 Zo zameraných bodov boli odstránené tie, ktoré neboli použité pri kresbe. Keďže 

zápisníky merania nie sú súčasťou dokumentácie, zoznam súradníc bol prečíslovaný. Pri 

kresbe plynovodu bolo niekedy potrebné vytvorenie nového bodu (začiatok prípojky 

kolmo k plynovodu). Tieto body sú taktiež súčasťou účelového zoznamu meraných bodov. 

Výšky zariadenia boli odvodené z bodov, ktoré sa nachádzali v ich blízkosti. Zoznam 

súradníc so všetkými použitými bodmi pri kresbe bol ďalej upravovaný. 

 Každému meranému bodu patril jeden riadok v textovom súbore, ktorý obsahoval 

informácie v nasledujúcom poradí: 

 číslo meraného bodu; 

 záporná súradnica Y-JTSK; 

 záporná súradnica X-JTSK; 

 nadmorská výška zariadenia vo výškovom systéme Bpv; 

 nadmorská výška terénu vo výškovom systéme Bpv; 

 popis meraného bodu.    
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Príklad označenia bodu v zozname: 

1;-556356,24;-1155456,34;223,43;;trasa plynovodu 

Nadmorská výška terénu je vynechaná, pretože ide STL plynovod. Výška terénu sa meria 

u VTL a VVTL plynovodu alebo u zariadení zameraných po záhone. 

 

8.4.2. Technická správa 

 Súčasťou geodetickej dokumentácie musí byť aj technická správa. Má svoju 

predpísanú predlohu, ktorú udáva smernica. Nachádzajú sa v nej údaje o meraní, lokalite, 

dodávateľovi, prevzatí a ďalšie údaje. 

  

8.5. Tlačové výstupy 

 Pred tlačením bol konečný výkres upravený kvôli lepšej priehľadnosti 

a čitateľnosti. Niektoré popisy boli zmenšené. Budovám bola kvôli lepšej viditeľnosti 

pridelená hrúbka 1. Najväčšia zmena bola na účelovej mape povrchovej situácie. Súbory 

geodetickej dokumentácie boli prefarbené podľa nasledujúcej tabuľky: 

Prvok Názov farby (číslo farby) 

Polohopis, značky, popisy biela/čierna (0) 

Popisné čísla rúžová (5) 

Kóty tmavomodrá (1) 

Výškopis hnedá (6) 

Zeleň (stromy) zelená (2) 

plynovod, popis plynovodu červená (3) 

Tab. č. 5. Farby prekresľovania výkresu 

 Číslo farby odpovedá implicitnej tabuľke farieb programu Microstation 95.  

 Do takto prekresleného výkresu účelovej mapy boli ako referenčné výkresy 

postupne pripájané prekreslené výkresy v nasledujúcom poradí: 

1. výkres kót; 

2. výkres textov a popisov;  
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3. výkres plynovodu; 

4. mapový rám so všetkými náležitosťami (krížiky štvorcovej siete, popisové pole, znak 

severu a ďalšie náležitosti). 

 V praxi  je súčasťou odovzdávanej geodetickej dokumentácie výsledný elaborát, 

ktorý obsahuje tieto podklady: 

1.) 3 x technická správa; 

2.) 3 x zoznam súradníc a výšok podrobných bodov účelovej mapy povrchovej 

 situácie; 

3.) 3 x zoznam súradníc a výšok podrobných bodov plynárenského zariadenia; 

4.) 3 x kontrolná kresba v mierke 1:500 (okótovaný priebeh trasy bez popisov výšok 

 a čísel bodov); 

5.) 1 x CD nosič s účelovými súbormi geodetickej dokumentácie, súbor s technickou 

 správou, zoznamy súradníc výšok dané smernicou.  

Všetky predávané papierové materiály elaborátu musia byť overené úradne oprávneným 

zememeračským inžinierom. 

 Pre účely bakalárskej práce boli urobené len súbory v bodoch 1.) 3.) 4.) a jedna tlač 

súborov v bodoch 1.) 3.) 4.). Územie bolo vytlačené na 3 výkresy, 2 výkresy na formát A3 

a jeden na formát 4xA4.  
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9. ZÁVER 

 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť geodetickú dokumentáciu 

podzemného plynovodu podľa príslušnej smernice spoločnosti RWE z roku 2009. 

 Z poskytnutých zápisníkov merania boli vypočítané súradnice a výšky bodov 

meračskej siete a podrobných bodov. Podľa pravidiel uvedených v smernici boli vytvorené 

jednotlivé časti geodetickej dokumentácie: výkres plynovodu a jeho zariadení, výkres kót, 

výkres textov a popisov, účelový zoznam meraných bodov plynárenského zariadenia 

a technická správa. 

 Smernica RWE stanovuje podmienky pre polohovú mx,y a výškovú presnosť mH. 

Pre overenie presnosti boli použité zamerané body polohopisu, alebo podrobné body 

zamerané dvakrát z dvoch rôznych stanovísk. Výpočtom stredných výberových chýb bolo 

zistené, že všetky testované podrobné body splnili požiadavky pre polohovú aj výškovú 

presnosť. Vyhotovená geodetická dokumentácia tak splňuje podmienky pre presnosť danú 

smernicou RWE 2009. 

 Táto dokumentácia je používaná aj ako podklad, pri vytyčovaní trasy plynovodu 

alebo plynárenských zariadení z dôvodu rekonštrukcie, opravy, prestavby.  
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