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Summary 

In this thesis there have been compiled some of the principles and procedures of using 

geodetic methods for survey, calculating and marking activities during realisation of a 

village flood protection project. There is described organisation of activities in co-

operation among a surveyor, designer and sponsor. In the first part there are discussed 

survey and processing procedures used to work out geodetic basis for manufacturing the 

construction. The second part describes calculating and survey work during making the 

geometric plan. In the third part there is analysed methodology of work in marking the 

position of the building structure and in making the survey drawing. For each task there is 

discussed convenience of used procedures, analysis of accuracy of achieved results, 

methods of processing and handing in the relevant elaborates. 

Keywords: GNSS, GPS, RTK, SKPOS, horizontal and vertical divergence, topography, 

altimetry, recording of detailed measurements of changes, geometric plan, 

survey drawing, the main altitude point 

Anotácia 

V tejto práci sú spracované niektoré princípy a postupy použitia geodetických metód, pre 

meračské, výpočtové a vytyčovacie činnosti, pri realizácii projektu protipovodňovej 

ochrany obce. Je tu popísaná organizácia činností pri spolupráci geodeta, projektanta 

a zadávateľa. V prvej časti sú riešené meračské a spracovateľské postupy použité pri 

vyhotovovaní geodetického podkladu pre vyhotovenie stavby. Druhá časť popisuje 

výpočtové a meračské práce pri vyhotovovaní geometrického plánu. V tretej časti je 

analyzovaná metodika prác pri vytyčovaní polohy stavebného objektu a vyhotovení 

vytyčovacieho výkresu. Pri každej úlohe je diskutovaná vhodnosť použitých postupov, 

analýza presnosti dosiahnutých výsledkov, spôsob spracovania a odovzdávania príslušných 

elaborátov. 

Kľúčové slová: GNSS, GPS, RTK, SKPOS, polohová a výšková odchýlka, polohopis, 

výškopis, záznam podrobného merania zmien, geometrický plán, 

vytyčovací výkres, hlavný výškový bod 

 

 

 

 



 
 

Zoznam použitých skratiek 

C KN – register C katastra nehnuteľností 

COGO – sada programov slúžiacich na riešenie problémov geometrickej koordinácie 

E KN – register E katastra nehnuteľností 

ETRS-89 – Európsky terestrický referenčný systém 1989 

GLONASS – Globálny navigačný satelitný systém prevádzkovaný ministerstvom obrany 
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GP – geometrický plán 

GPS NAVSTAR – Globálny navigačný satelitný systém prevádzkovaný ministerstvom 

obrany Spojených štátov Amerických 

HVB – hlavný výškový bod 

JTSK – národná realizácia S-JTSK 

k.ú. – katastrálne územie 

KN – kataster nehnuteľností 

LV – list vlastníctva 

parc. č. – parcelné číslo 
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RTK – kinematická metóda merania v reálnom čase 

S–JTSK – súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SGI – súbor geodetických informácií 

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba 

SPI – súbor popisných informácií 

STN – slovenská technická norma 

ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej Republiky 

VGPi – vektorový geodetický podklad pre VKMi 

VGPm – vektorový geodetický podklad pre VKMč a VKMn 

VKMč – číselná vektorová katastrálna mapa 

VKMi – nečíselná vektorová katastrálna mapa implementovaná 

VKMn – nečíselná vektorová katastrálna mapa 
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1. Úvod 

Obec Horňany sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín. Leží severozápadne od 

mesta Bánovce nad Bebravou, na strednom toku potoka Machnáč, v nadmorskej výške 222 

m.n.m.. Počtom obyvateľov 409 patrí medzi stredne veľké obce. Katastrálne územie obce 

zaberá rozlohu 6 707 154 m
2
. Najrozvinutejším pracovným odvetvím obce je 

poľnohospodárstvo, ktoré dnes spadá pod pôsobnosť Poľnohospodárskeho družstva    

Bobot – Horňany. Od roku 2006 je najvyšším predstaviteľom obce starostka pani           

Eva Šrámková. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Letecký pohľad na obec Horňany 
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1.1  Potreba protipovodňovej ochrany obcí na Slovensku 

Na Slovensku, ako aj v celej Európe, sú v posledných rokoch najškodlivejšími živelnými 

pohromami povodne. V súčasnosti môžeme sledovať trend, ktorý naznačuje zväčšovanie 

nebezpečenstva ktoré predstavujú, a taktiež rozsah nimi spôsobených škôd. Povodeň môže 

byť definovaná ako dočasné zaplavenie časti územia, ktoré zvyčajne nebýva zaliate vodou. 

Na našom území povodeň najčastejšie vzniká pri vyliatí vody z vodných tokov, následkom  

intenzívnych zrážok, hromadením vody z topiaceho sa snehu, alebo vystúpení hladiny 

podzemnej vody nad povrch terénu [1]. Účinnosťou zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami vzniká obciam povinnosť predchádzať povodniam, alebo znižovať ich rozsah 

a následky opatreniami. Sú to najmä opatrenia [1]:  

- zvyšujúce retenčnú schopnosť povodia 

- zmenšujúce prietoky povodí 

- chrániace pred zaplavením vodou z vodných tokov 

- chrániace pred zaplavením území vnútornými vodami 

- zabezpečujúce prietokovú kapacitu korýt 
 

 

Obr. 2 Preplnenie koryta v neregulovanej časti potoka Machnáč pri povodni v obci Horňany 
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1.2  Potreba protipovodňovej ochrany v obci Horňany 

Počas posledných rokov, hlavne v jarnom období, vzniká na území obce Horňany záplava, 

ktorá ohrozuje život obyvateľov, majetok a ekologickú stabilitu územia. Postihnuté býva 

lokálne poľnohospodárstvo, ktoré výrazne ovplyvňuje ekonomiku obce. Okrem straty 

úrody v dlhodobo zaplavených oblastiach, na iných miestach dochádza k znižovaniu 

úrodnosti pôdy každoročným odplavovaním jej úrodných vrstiev. Častým javom sú 

zatopené pivnice a prízemné časti domov. V súlade so zákonom 7/2010 Z.z., ale aj na 

základe negatívnych skúseností z minulosti, sa obec Horňany uzniesla na vypracovaní 

projektu protipovodňovej ochrany.  

 

 

Obr. 3 Zaplavené pole následkom povodne v obci Horňany 
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2. Projekt protipovodňovej ochrany 

Vypracovanie projektu je jednou z hlavných úloh celého súboru činností spojených 

s protipovodňovou ochranou na území obce. Touto úlohou bola poverená projektantská 

kancelária „Progresing Topoľčany“, pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Petra 

Reisela (ďalej len projektant). 

2.1  Úloha projektanta v projekte protipovodňovej ochrany 

Úlohy projektanta je možné rozdeliť do týchto hlavných častí: 

- analýza stavu ohrozenia 

- návrh ochranných protipovodňových opatrení 

- príprava podkladov pre územné konanie (spracovanie úvodného projektu) 

- príprava podkladov pre stavebné konanie (spracovanie vykonávacieho projektu) 

- autorský dozor pri vykonávaní projektu 

Pri analýze stavu ohrozenia sa podľa rozdelenia typu ochranných opatrení v zákone zisťuje 

či zaplavenie vzniká :  

- pri vyliatí vody z vodných tokov 

- pri  intenzívnych zrážkach, alebo hromadením vody z topiaceho sa snehu 

- pri vystúpení hladiny podzemnej vody nad povrch terénu 

Ďalej sa zisťuje rozsah lokalít v ktorých sa hromadí voda, vypočíta sa množstvo 

zrážkových vôd a vyšetrí sa funkčnosť a technický stav existujúcich vodohospodárskych 

a odtokových zariadení. Podľa výsledkov analýzy sa zisťuje, či je na území obce potrebné 

vykonať [1]: 

- úpravy na poľnohospodárskej a lesnej pôde 

- nádrže a poldre 

- ochranné hrádze 

- odvodňovacie kanály 

- čistenie brehov vodných tokov 
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Obr. 4 Hladina vody v regulovanej časti potoka Machnáč, pred a počas povodne 

 

Obr. 5 Kritické miesto v lokalite č.1 „Od cintorína“, pred a počas povodne 

 

Obr. 6 Kritické miesto v lokalite č.2 „Obecný kanál“, pred a počas povodne 

 

Obr. 7 Kritické miesto v lokalite č.3 „Pri Mičových“, pred a počas povodne 
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2.2  Analýza stavu ohrozenia obce Horňany a návrh riešenia ochrany 

Výsledky šetrenia v obci Horňany ukázali, že zaplavovanie územia je primárne 

spôsobované vylievaním vody v neregulovanej časti potoka Machnáč, nedostatočným 

odvádzaním dažďovej vody a vody z roztopeného snehu. Odvádzanie spodnej vody je 

zabezpečované takmer plne funkčnou sieťou podzemných melioračných potrubí. Vplyvom 

absencie protipovodňovej osvety boli počas dlhodobej poľnohospodárskej činnosti 

postupne zaorávané umelé odvodňovacie koridory, kanály a priepusty. Rovnakou 

činnosťou zanikol aj obecný polder.  

  

Obr. 8 Šachta podzemného melioračného potrubia Obr. 9 Pôvodná odkalovacia nádrž kanalizácie

Na základe zistení šetrenia boli projektantom navrhnuté tieto ochranné opatrenia: 

- oprava zničených častí prepadnutého potrubia melioračnej siete  

- odstránenie nánosov a prekážok v koryte potoka Machnáč  

- vyčistenie zanedbaných častí odvodňovacích kanálov a rigolov 

- vyhĺbenie nových odvodňovacích kanálov na miestach kde boli zničené 

- vybudovanie suchého poldra 
 

 

Obr. 10 Zanedbané koryto odtokového kanála 
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2.3 Úloha geodeta v projekte protipovodňovej ochrany 

Práca geodeta v projekte protipovodňovej ochrany spočíva v príprave potrebných 

mapových a geodetických podkladov podľa požiadaviek investora, projektanta 

a zhotoviteľa stavby. Investorom sa v tejto súvislosti chápe zadávateľ projektu. Prácu 

geodeta možno rozdeliť na tieto činnosti: 

- zabezpečovanie dostupných mapových podkladov  

- identifikácia pozemkov a parciel 

- geodetické zameranie podkladov pre vyhotovenie stavby 

- vytyčovanie pozemkov 

- vytyčovanie stavieb 

- vyhotovenie geometrických plánov 

- zameranie skutočného prevedenia stavieb 

Geodet v súlade s navrhnutými opatreniami v obci Horňany zabezpečí najmä: 

- polohopisné a výškopisné zameranie lokalít s existujúcimi a navrhovanými 

odtokovými zariadeniami  

-  vyhotovenie geometrického plánu pre oddelenie pozemku na umiestnenie 

objektu poldra.  

- vytýčenie polohy objektu poldra 

 

 

Obr. 11 Ukážka grafickej identifikácie parciel dotknutých projektom, dodanej geodetom 
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3.  Spracovanie polohopisného a výškopisného geodetického podkladu  

Podkladom projektu je dostatočne presná mapa, alebo plán obsahujúci polohopisné 

a výškopisné informácie, spravidla v digitálnej podobe. Mapové podklady projektu 

vznikajú odvodením z existujúcich využiteľných podkladov a domeraním zmenených 

a ďalších potrebných skutočností. [8]. Na základe výberu vhodných lokalít pre realizáciu 

protipovodňových opatrení, bol starostkou obce, v súčinnosti s projektantom, objednaný 

polohopisný a výškopisný geodetický podklad (Príloha č.5). 

 

Obr. 12 Rozsah merania polohopisu a výškopisu, označenie lokalít 

3.1 Stanovenie rozsahu merania 

Odberateľ mapového podkladu by mal vždy informovať zhotoviteľa o konkrétnych 

požiadavkách na jeho obsah, mierku a formu [8]. V prítomnosti projektanta prebehla 

rekognoskácia predmetných lokalít v teréne. Projektant konkretizoval svoje požiadavky 



9 
 

a rozsah merania (Obr. 12). Do rozsahu spadá päť lokalít, ktoré boli označené číslami 1 až 

5. Lokality č. 1 až 4 majú líniový charakter. V lokalitách č. 1 a 2 je navyše požiadavka na 

zameranie existujúcich častí podzemného kanalizačného potrubia s lokalizovaním polôh 

revíznych šácht na ktoré sa budú pripájať rekonštruované časti povrchových odtokových 

kanálov. V lokalitách č. 3 a 4 budú vyhĺbené nové povrchové odtokové kanály a rigoly 

a zabudované nové priepusty. Lokalita č. 5 má plošný charakter, bude na nej umiestnený 

nový suchý polder. 

3.2  Zameranie polohopisu a výškopisu 

V niektorých častiach, hlavne v extraviláne obce, bolo požadované bodovo zamerať iba 

lokálne výškové pomery. V prevažnej väčšine však bolo potrebné zamerať bodové  

a líniové prvky polohopisu a na plochách výškopisné prvky reliéfu terénu. 

3.2.1 Postup a kontrola presnosti pri meraní 

Pri zohľadnení nezalesnenosti a rovinatého rázu krajiny, ekonomických hľadísk, rozsahu 

úlohy a požiadaviek na presnosť, bola za najvodnejšiu metódu merania zvolená metóda 

GNSS. Meranie bolo realizované meracím systémom Leica GPS900CS pozostávajúcim 

z dvoj frekvenčnej antény ATX900GG (Obr. 13) a ovládača RX900CSc (Obr. 14) 

s nainštalovaným ovládacím programom Leica Smartworx Software. Zostava je osadená 

na 2 m dlhej bajonetovej výtyčke z kevlarových vlákien. Poloha bodov bola zameraná 

kinematickou metódou v reálnom čase RTK s pripojením na permanentnú lokalizačnú 

službu SKPOS. Na prevod súradníc z ETRS-89 do platnej realizácie S-JTSK bola použitá 

základná transformácia, ktorá je súčasťou programového vybavenia meracieho prístroja. 

Na jej výpočet bol použitý autorizovaný globálny transformačný kľúč RTS (Obr. 25). Na 

výpočet presnej polohy prijímača v reálnom čase boli využité signály družíc sietí GPS 

NAVSTAR a GLONASS. Na každom bode sa vykonala jedna observácia v trvaní 5 epoch 

so sekundovým intervalom obnovenia. Počas celého merania bola vykonávaná kontrola 

dosiahnutia inicializácie minimálne 7 dostupných družíc. Na príslušných indikátoroch bola 

v pracovnom prostredí programu vizuálne kontrolovaná plynulosť toku korekcií pre 

celočíselné riešenie ambiguit, tzv. „fixed“ riešenie. Hodnoty parametra PDOP sa 

pohybovali v rozmedzí hodnôt 1-3. Výškový uhol elevačnej masky bol pred meraním 

nastavený na hodnotu 15°.  
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Obr. 13 Leica GPS900CS, anténa ATX900GG 

s výrobným štítkom 

Obr. 14 Leica GPS900CS, ovládač RX900CSc    s 

výrobným štítkom

3.2.2 Predmety merania polohopisu a výškopisu 

Predmety merania polohopisu sú prvky, ktoré sú v teréne viditeľné bez vyšetrovania.        

V teréne boli zameriavané hlavne tieto polohopisné prvky [8]: 

- pozemné objekty pevne spojené so zemou (ploty) 

- dopravné objekty a zariadenia (cesty, chodníky, priepusty a krajnice) 

- vodohospodárske objekty (vodné toky, nádrže, potrubia) 

- nadzemné vedenia a ich zariadenia, povrchové znaky podzemných vedení (elektrické 

vedenia, betónové stĺpy, šachty, vpuste, šupátka, hydranty, ochranné tyče) 

- rozhrania rôznych druhov povrchov terénu (druhy pozemkov, spevnené plochy) 

- iné predmety (stromy, predmety malého rozsahu) 
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Predmety merania výškopisu sú charakteristické výškové body a čiary, ktoré vyjadrujú 

terénny reliéf (vrstevnica, hrana, päta, dno) a výšky prvkov polohopisu. Pri vpustoch bola 

určovaná výška stredu poklopu, pri šachtách stred poklopu aj dno vyústenia (Obr. 17, Obr. 

18). Pri odtokovom potrubí a priepustoch dno potrubia, s popisom materiálu a odmeraním 

dimenzie. Pri cestách, rigoloch, kanáloch a vodných tokoch sa zameriavali priečne profily. 

  

Obr. 15 Spôsob zamerania melioračnej šachty Obr. 16 Spôsob zamerania elektrického vedenia 

  

Obr. 17 Spôsob zamerania polohy vyústenia 

kanalizačnej šachty 

Obr. 18 Spôsob domerania výšky dna vyústenia 

pásmom
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3.2.3 Analýza presnosti merania 

Vzhľadom na typ meračskej úlohy a objem meraných dát by bolo neekonomické, a časovo 

nevýhodné vykonávať opakované kontrolné meranie polohy bodov. Preto sa pri rozbore 

presnosti vychádza z predpokladu dosiahnutia bežnej centimetrovej presnosti merania pri 

štandardnom použití siete SKPOS, uvádzanej v dokumente Katedry Geodetických 

Základov, Stavebnej Fakulty Slovenskej Technickej Univerzity, „Využitie integrovaného 

merania v podmienkach služby SK POS“ (ďalej len dokument). V súlade s dokumentom 

bola pri meraní dosiahnutá presnosť merania v horizontálnej polohe, spĺňajúca kritérium 

presnosti určenia podrobného bodu s kódom kvality 1, mxy = 0,08 m, podľa prílohy č. 12 

vyhlášky č. 87/2013 Z.z.. Výškové meranie sa v súlade s dokumentom pohybuje na úrovni 

technickej nivelácie. Za presnosť zamerania zodpovedá autorizovaný geodet a kartograf. 

3.3  Spracovanie elaborátu 

Elaborát mapového geodetického podkladu obsahuje tieto časti: 

- popisné pole 

- grafické znázornenie situácie 

- klad výkresov 

- zoznam súradníc 

- technickú správu 

3.3.1 Grafické znázornenie situácie 

Z programového vybavenia Smartworx, ovládača GPS, bol vykonaný export zoznamu 

súradníc, ktorý bol následne skontrolovaný a upravený v programe Groma do importného 

formátu pre prácu v grafickom programe. Grafické znázornenie situácie bolo spracované 

v programe Kokeš, na podklade vektorovej mapy katastrálnej a určeného operátu, 

ortofotomapy a zápisníka meraní. Hlavnou činnosťou grafického spracovania je 

znázornenie polohopisnej a výškopisnej zložky mapy zo zameraných údajov. Vyhotovená 

kresba sa v celom rozsahu doplní líniami katastrálnej mapy, prípadne mapou určeného 

operátu. Parcely katastra boli znázornené čiarkovanou čiarou a parcelnými číslami. Od 

polohopisnej zložky boli odlíšené farebne (Obr. 19). Súčasťou grafického znázornenia je 

legenda, ktorá prednostne popisuje prvky mapy, ktoré nie sú popisované v planej norme. 
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Kresba výkresu bola doplnená severkou, hektárovou sieťou v danej mierke, rámom 

mapových listov v danej mierke, vyznačením prepojiteľnosti s ostatnými výkresmi 

grafickej časti, samostatným kladom listov s popisným poľom. Znázornenie všetkých 

ostatných prvkov polohopisu a výškopisu sa riadi ustanoveniami  STN 01 3411. 

 

 

Obr. 19 Ukážka grafického znázornenia situácie polohopisu a výškopisu 

 

Obr. 20 Ukážka grafického znázornenia situácie polohopisu a výškopisu na podklade ortofotomapy 

3.3.2 Popisné pole a technická správa 
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 V popisnom poli sa vyznačia najmä tieto údaje: 

- názov  

- údaje o zmluvných stranách a kontrole náležitostí 

- geodetické základy 

- mierka výkresu 

- formát a označenie výkresu 

Výsledný grafický elaborát bol zhotovený v analógovej forme, v mierke 1:500. Tento bol 

rozdelený na výkresy formátu A3 vzhľadom na všeobecné možnosti tlače. Požiadavkou 

projektanta bolo vyhotovenie mapových listov vybraných lokalít na podklade 

ortofotomapy (Obr. 20). Zoznam súradníc bol doplnený informáciami o geodetických 

základoch, popisnými kódmi bodov a tabuľkou popisných kódov. Technická správa 

obsahuje tieto údaje: 

- informácie o zmluvných stranách 

- použité geodetické základy 

- metóda merania 

- prístroje a pomôcky 

- popis meračských a výpočtových prác 

- dosiahnutá presnosť merania 

- autorizačné overenie 

Výsledky činností overil podľa § 43 ods. 1 a) v súlade s § 43 ods. 3) vyhlášky 26/2014 Z.z, 

autorizovaný geodet a kartograf odtlačkom príslušnej pečiatky, dátumom, svojim 

podpisom a výrokom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“. Výsledný 

elaborát bol odovzdaný objednávateľovi. 

 

 

 

 

4. Spracovanie geometrického plánu 
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Na základe polohopisného a výškopisného podkladu predložil projektant obecnému 

zastupiteľstvu obce Horňany situačný výkres (Príloha č. 6) s návrhom parametrov                      

a umiestnenia suchého poldra. Podmienkou jeho realizácie, zo strany zastupiteľstva, je 

jeho umiestnenie na pozemku vo vlastníctve obce, nakoľko obec Horňany je jeho 

investorom. Príslušný pozemok bol vybraný projektantom, s odsúhlasením obecného 

zastupiteľstva, na podklade identifikácie vytypovaných parciel. Starostkou obce bola 

zadaná objednávka na vyhotovenie geometrického plánu, na obnovenie hraníc obvodu 

pôvodnej parcely č. 1348 a oddelenie potrebnej časti pozemku pre umiestnenie poldra, 

v súlade so situačným výkresom. 

4.1  Analýza platného operátu k.ú. Horňany 

Platným súborom geodetických informácií v k.ú. Horňany je nečíselná vektorová 

katastrálna mapa implementovaná, VKMi. Vznikla pri vyhotovení ROEP čiastočne 

spracovaním číselných výsledkov mapovania pôvodného pozemkového katastra               

(v intraviláne) a čiastočne vektorizáciou na podklade nečíselnej mapy (v extraviláne) so 

zohľadnením všetkých neskorších zmien zobrazených v mape. Platným určeným operátom 

je operát pôvodného pozemkového katastra, ktorý bol vyhotovený na základe mapovania 

podľa návodu A v roku 1940 v dekadickej mierke. Platným súborom popisných informácií 

je register C KN, ktorý obsahuje popisné informácie k parcelám zobrazeným na 

katastrálnej mape a register E KN, ktorý nahrádza písomné údaje bývalej pozemkovej 

knihy.  

4.2  Príprava podkladov pre vyhotovenie geometrického plánu 

Parcela E KN č. 1348 je zapísaná na LV č. 1 (Obr. 21). Jej písomná výmera je 20669 m
2
, 

druh pozemku orná pôda a podľa kódu 2 je pozemok umiestnený mimo zastavané územie 

obce. Vlastníkom je obec Horňany. Na parcele neviaznu žiadne ťarchy ani iné vecné práva 

ktoré by bolo potrebné zobrať do úvahy. Pravdivosť a úplnosť týchto údajov bola overená 

nahliadnutím do originálu LV na katastrálnom odbore. Ďalej bolo zistené, že parcela E KN 

č. 1348 leží v obvode C KN parcely č. 1127/1. Katastrálnym odborom boli na požiadanie 

pridelené novovytvorené parcelné čísla 1127/23, 1127/24, číslo ZPMZ 175 a elektronický 

podklad na aktualizáciu SGI s príslušným výrezom z VKMi, VKMuo a vektorové 

geodetické podklady VGPi, ktoré sú súčasťou overených GP, zatiaľ nezapísaných do KN. 
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Obr. 21 Ukážka výpisu z listu vlastníctva č. 1 s vyznačením informácií použitých v GP 

4.2.1 Výmenný geodetický podklad 

VGPi je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených objektov VKMi. Zhotovuje 

sa v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer 

a okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré je potrebné pripojiť na zmenený obsah 

mapy [5]. V praxi sa vytvárajú dva súbory, jeden pre parcely C KN vo vrstve KLADPAR 

s označením VGPkn_i a druhý pre parcely E KN vo vrstve UOV s označením VGPuo. 

Súbor sa vytvorí selekciou príslušných objektov parciel pôvodného stavu mapy z príslušnej 

vrstvy prideleného výrezu VKMi. Do neho sa zobrazia novovytvorené zmenené objekty, 

ktoré sú predmetom navrhovanej zmeny.  
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4.2.2 Výpočet súradníc bodov z operátu pozemkového katastra 

Najpresnejším geodetickým podkladom na určenie lomových bodov hranice doterajšej 

parcely č. 1348 sú meračské zápisníky a poľné náčrty pôvodného pozemkového katastra, 

ktoré sú archivované v dokumentácii katastrálneho odboru (Príloha č. 7). Lomové body 

obvodu parcely boli pôvodne zamerané polárnou metódou. Ich súradnice boli vypočítané 

v programe Groma (Príloha 1). Vypočítané podrobné body boli očíslované v súlade 

s technológiou ZMVM, pracovným číslom katastrálneho územia 30, prideleným číslom 

ZPMZ 175 a jednotlivými poradovými číslami. 

4.2.3 Posúdenie súladu daných výmer 

Zo súradníc bola v programe Kokeš vypočítaná grafická výmera parcely č. 1348. Výmera 

vypočítaná z lomových bodov vo VGPi slúži na posúdenie súladu výmery parcely vedenej 

v SGI s výmerou parcely vedenej v SPI [5].  

 

Obr. 22 Výstup výpočtu grafickej výmery pôvodnej parcely č. 1348 v programe Kokeš 
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Rozdiel medzi grafickou a písomnou výmerou sa v súlade s prílohou č. 14 vyhlášky č. 

87/2013 Z.z., posudzuje podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu: 

𝑈𝑚𝑝 = 𝑎 𝑃 − 𝑏     [1]. 

Hodnoty koeficientov na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely ak je mapa spravovaná 

v elektronickej podobe ako VKMn pre mierku mapy 1:2000 sú: 𝑎  = 1,68 𝑏 =1,60. 

Vypočítaná grafická výmera parcely zo súradníc je 20764,63 ≈ 20765 m
2
 (Obr. 22). Potom 

hodnota krajnej odchýlky je: 

𝑈𝑚𝑝 = ±240,49 ≈ ±240 m
2
. 

Písomná výmera parcely č. 1348 podľa LV je 20669 m
2
 (Obr. 21). Skutočná odchýlka bola 

vypočítaná z rozdielu písomnej a grafickej výmery parcely: 

𝑚𝑝 = 20669 m
2
 – 20765 m

2
 = –96 m

2
. 

Porovnaním odchýliek 𝑚𝑝 ˂ 𝑈𝑚𝑝  bola splnená podmienka posúdenia súladu výmery 

parcely vedenej v SGI s výmerou parcely vedenej v SPI. Na základe tohto zistenia môže 

byť doterajšia výmera parcely č. 1348 evidovaná v SPI, v registri E KN, zmenená na stav 

registra C KN podľa jej číselného určenia v SGI.  

4.2.4 Analýza údajov pre oddelenie pozemku 

Situačný výkres umiestnenia poldra obsahuje informácie o jeho rozmeroch, vzdialenosti od 

hranice pozemku, brehovej hrany potoka a presnú polohu definovanú ortogonálnymi 

súradnicami (Príloha č. 6). Meračskú priamku tvorí časť hranice pozemku parc. č. 1348 

ktorej počiatok a orientácia je známa zo súradníc. V programe Kokeš boli na základe 

týchto vstupných údajov vypočítané projektované súradnice rohov stavby v systéme JTSK. 

Hranica oddeľujúca novo navrhovanú parcelu č. 1127/24 musí byť navrhnutá tak, aby bol 

v okolí poldra vynechaný manipulačný priestor v minimálnej šírke 3 m. Zároveň musí byť 

v súlade s § 23 ods. 1, zákona č. 180/1995 Z.z., o niektorých opatreniach na usporiadanie 

vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov, splnená podmienka, že výsledná 

výmera novooddelovaného pozemku musí byť väčšia ako 2000 m
2
, čím sa zabráni 

drobeniu poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce.  
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4.2.5 Zobrazenie navrhovanej zmeny v súbore geodetických informácií 

Do súboru VGPkn_i boli načítané projektované súradnice rohov stavby. V súlade so 

všetkými podmienkami vyplývajúcimi z analýzy požiadaviek projektu boli navrhnuté 

hranice nových parciel č. 1127/23 a 1127/24, ktoré spolu tvoria obvod parcely č. 1348. Zo 

súradníc boli vypočítané ich grafické výmery. Polohy bodov na hraniciach okolitých 

objektov pôvodného stavu mapy, boli na styku s novými vypočítanými lomovými bodmi, 

prispôsobené číselne určenému obvodu novovytvorených parciel (Obr. 23). Z výrezu 

vrstvy UOV určeného operátu VKMuo bol vytvorený súbor VGPuo, ktorého obsahom je 

objekt s atribútom „0“, ako príprava na zrušenie parcely E KN č. 1348 z SPI a SGI po 

zápise navrhovanej zmeny do katastra (Obr. 24). 

 

Obr. 23 Tvorba súboru VGPkn_i v programe Kokeš 
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Obr. 24 Tvorba súboru VGPuo v programe Kokeš 

4.3  Zameranie skutočného stavu 

Predmetom meračských prác je meranie skutočného stavu a zmeny hraníc pozemkov [2]. 

Postup geodetických činností pri zameraní skutkového stavu a navrhovaných zmien 

v teréne závisí od použitej metódy merania. Metódu merania volíme v závislosti od 

charakteru predmetu merania, požiadaviek na presnosť a dispozičných vlastností v danej 

lokalite merania. Pri rekognoskácii v teréne bolo podľa pracovnej snímky z mapy zistené, 

že predmetná parcela leží na otvorenom priestranstve a je časťou veľkého 

poľnohospodárskeho pozemku. Jej hranice sú v teréne neznateľné. Preto sa celé meranie 

skutočného stavu sústredí na „pevné body“, ktorých identitu je potrebné overiť s bodmi 

zobrazenými na mape. Identické body slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania 

s obsahom mapy [2]. Nenájdené body hranice obvodu parcely a navrhované zmeny budú  

predmetom ďalšieho vytýčenia a označenia. 



21 
 

4.3.1 Meračské práce 

Meračské práce sa vykonajú tak, aby umožnili určiť súradnice lomových bodov predmetov 

merania v platnej národnej realizácii súradnicového systému JTSK [2]. V súlade s touto 

podmienkou a s prihliadnutím na výhodu otvoreného priestranstva v celej lokalite bola na 

priame zameranie identických bodov použitá metóda GNSS. Meranie bolo realizované 

meracím systémom Leica GPS900CS (Obr. 13, Obr. 14). Poloha bodov bola zameraná 

kinematickou metódou v reálnom čase RTK s pripojením na permanentnú lokalizačnú 

službu SKPOS. Na prevod súradníc z ETRS-89 do platnej realizácie JTSK bola použitá 

základná transformácia, ktorá je súčasťou programového vybavenia meracieho prístroja. 

Na jej výpočet bol použitý autorizovaný globálny transformačný kľúč RTS (Obr. 25).  

 

Obr. 25 Použitie základnej transformácie RTS v programovom vybavení Smartworx ovládača GPS Leica 

Na výpočet presnej polohy prijímača v reálnom čase boli využité signály družíc sietí GPS 

NAVSTAR a GLONASS. Na každom bode sa vykonali dve nezávislé merania, vždy 

s novou inicializáciou. Pre opakované meranie bol dodržaný časový odstup 1 hodina. 

Každá observácia mala trvanie 5 epoch so sekundovým intervalom obnovenia. Počas 

celého merania bolo dosiahnuté celočíselné riešenie ambiguit, tzv. „fixed“ riešenie. 

Hodnoty parametra PDOP sa pohybovali rozmedzí hodnôt 1-3. Výškový uhol elevačnej 

masky bol pred meraním nastavený na hodnotu 15°. Rozdiely v polohách bodov medzi 

prvou a druhou observáciou boli v rozmedzí 1 až 3 cm čím bolo, podľa prílohy č. 12 
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vyhlášky č. 87/2013 Z.z., dodržané kritérium presnosti určenia podrobného bodu s kódom 

kvality 1, mxy = 0.08 m. Výsledné súradnice meraných bodov sú priemernou hodnotou 

z oboch meraní. 

  

Obr. 26 Spôsob zamerania pevného bodu plota    

s podmurovkou 

Obr. 27 Spôsob zamerania pevného bodu 

murovaného plota 

  

Obr. 28 Spôsob zamerania pevného bodu rohu 

domu odmeraním priesečníka z dĺžok 

Obr. 29 Urovnanie libely výtyčky počas 

observácie 
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4.3.2 Posúdenie identity bodov 

Zo súboru predošlých meračských výsledkov boli do programu Kokeš nahrané všetky 

VGPi ktoré tvoria súčasť SGI v katastrálnom území. Nakoľko sa predmetná lokalita 

nachádza v blízkosti hranice s katastrálnym územím Vlčkovo, v nevýhodnej konfigurácii 

od najbližších pevných bodov z k.ú. Horňany, v teréne boli zamerané identické body aj 

z tohto územia. Na identifikáciu bodov boli použité príslušné VGPm z operátu k.ú. 

Vlčkovo. Po výbere použiteľných dvojíc daných a zameraných identických bodov bola 

posúdená ich identita odmeraním polohovej odchýlky podľa vzťahu: 

𝛥𝑝 =  𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2, 

„kde Δx = x1 –x2 , Δy = y1 – y2,  ; x1 , y1  sú súradnice bodu z pôvodného merania a x2 , y2  

sú súradnice identického bodu určeného v podmienkach globálnych navigačných 

satelitných systémov“ [2]. 

 

Obr. 30 Ukážka posúdenia identity bodu č.3001490003 v programe Kokeš, pomocou odmerania priamej  

spojnice polôh daného (zelená farba) a meraného bodu (žltá farba),  Δp = 0.10 m 
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 V praxi sa odmeranie polohovej odchýlky Δp realizuje odmeraním priamej spojnice 

polôh príslušnej dvojice identických bodov (Obr. 30). Zistené hodnoty polohových 

odchýliek vybraných identických bodov neprekročili kritérium na posudzovanie 

súradnicových rozdielov Δp = 0,24 m [2]. Preto vybrané dvojice identických bodov 

spĺňajú podmienku zabezpečenia spojiteľnosti a zobraziteľnosti výsledkov merania 

s obsahom mapy. 

4.4  Záznam podrobného merania zmien 

Záznam podrobného merania zmien je grafická a číselná dokumentácia zmeny slúžiaca ako 

podklad na vyhotovenie geometrického plánu a na vykonanie zmeny v katastrálnom 

operáte [2] (Príloha 8). Po splnení vstupných podmienok zabezpečenia spojiteľnosti 

a zobraziteľnosti výsledkov merania s obsahom mapy a overenia vzájomnej správnosti 

vstupných výmer je možné vyhotoviť návrh zmeny pre GP v podobe ZPMZ. Všetky 

zásady pre formálne vyhotovenie a grafické prevedenie ZPMZ sa riadia vyhláškou   

UGKK SR č. 87/2013 Z.z., usmerneniami USM_UGKK SR 10/2013 (aktualizácia VKMn) 

a USM_UGKK SR 13/2013 (značkový kľúč). ZPMZ má tieto časti [2] : 

- popisné pole 

- grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien 

- technická správa 

4.4.1 Grafické znázornenie a návrh zmien 

Hlavnými zásadami grafického prevedenia sú: 

- grafické znázornenie doterajšieho stavu čiernou farbou 

- grafické znázornenie navrhovanej zmeny červenou farbou 

- grafické znázornenie budovy výplňou, alebo lemovkou ružovej farby 

Neznateľné hranice novo vytvorených parciel nie sú v teréne označené. V grafickej časti 

ZPMZ sú znázornené červenou bodkočiarkovanou čiarou. Lomové body sú v technickej 

správe ZPMZ definované vytyčovacími prvkami ich súradníc, pre vytýčenie metódou 

GNSS. Časť hranice spoločná s hranicou potoka bola v teréne označená drevenými 

kolíkmi. V grafickej časti je označená plnou čiernou čiarou so symbolmi stabilizácie bodov 

na jej lomoch. Omerné miery medzi neoznačenými lomovými bodmi v teréne sú 
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projektované, tzn. presné. Vzdialenosti medzi bodmi označenými v teréne boli overené 

kontrolnými omernými mierami. 

4.4.2 Technická správa a popisné pole 

Obsahom technickej správy je aj výpočet výmery doterajšej parcely č. 1127/1 po zmene. 

Jej doterajšia výmera je uvedená vo výpise z KN (Obr. 31). Je väčšia ako 1 ha a oddeľujú 

sa z nej nové parcely v sume výmer menšej ako 1/5 pôvodnej výmery parcely. Podľa 

usmernenia USM_UGKK SR 10/2013 je možné túto parcelu vypočítať matematickým 

odpočítaním výmer novo vytvorených parciel č. 1127/23 a 1127/24 od pôvodnej výmery. 

V popisnom poli ZPMZ sa uvedie presný dátum, ku ktorému sa vzťahuje zameranie 

skutočného stavu v teréne. Objednávateľ svojim podpisom potvrdí, že bol oboznámený 

s priebehom a označením hraníc novo oddeľovaných pozemkov. Výsledky prác, podľa § 

41 vyhlášky 26/2014 Z.z., overí autorizovaný geodet a kartograf odtlačkom príslušnej 

pečiatky, dátumom, svojim podpisom a výrokom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá 

predpisom“. Súčasťou ZPMZ musí byť aj úradné overenie príslušným katastrálnym 

odborom. Vykoná ho zamestnanec ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.  

 

Obr. 31 Výpis z KN na doterajšiu parcelu registra C KN č. 1127/1 s vyznačením informácií použitých v GP 

4.5  Geometrický plán 

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením 

alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene 
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s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších 

údajov [2] (Príloha 9). Všetky zásady pre formálne vyhotovenie a grafické prevedenie GP 

sa riadia vyhláškou UGKK SR č. 87/2013 Z.z., usmerneniami USM_UGKK SR 10/2013 

(aktualizácia VKMn) a USM_UGKK SR 13/2013 (značkový kľúč) . GP má tieto časti [2]: 

- popisné pole 

- grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien 

- výkaz výmer parciel a dielov parciel 

4.5.1 Grafické znázornenie a návrh zmien 

Hlavnými zásadami grafického prevedenia sú: 

- grafické znázornenie doterajšieho stavu čiernou farbou 

- grafické znázornenie navrhovaných zmien červenou farbou 

- čísla daných podrobných bodov sa nezobrazujú 

- čísla nových podrobných bodov čiernou farbou 

- diely sa označia číslom v krúžku 
 

GP je kópiou snímky z mapy, preto sa všetky prvky znázornenia kresby prevezmú 

z aktuálneho stavu katastrálnej mapy. Hranice parciel určeného operátu sa znázornia 

čiernou čiarkovanou čiarou. Odsunú sa o 1 mm od znázornenia priebehu hranice parcely 

zobrazenej v platnej katastrálnej mape, parcelné číslo sa uvádza v zátvorke. Diely parciel 

sa označia arabskými číslicami čiernej farby v krúžkoch. Novo určené čísla bodov sa 

nevyznačia podľa zásady nového stavu červenou, ale čiernou farbou. Čísla daných bodov 

sa v GP nezobrazujú.  

4.5.2 Výkaz výmer a popisné pole 

Výkaz výmer je zostava, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, výmery parciel a dielov, 

druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla listov 

vlastníctva a pozemkovoknižných vložiek, mená, priezviská, adresy, sídla nových 

vlastníkov, držiteľov alebo nájomcov, dôležité upozornenia, poznámky a kontrolné súčty 

[4]. Obsahuje doterajší stav, zmeny a nový stav. Suma výmer nových parciel č. 1127/23 

a 1127/24 je celou, číselne určenou výmerou pôvodnej parcely č. 1348. Po jej určení zo 

súradníc sa zmenila o rozdiel v dovolenej odchýlke, ktorý bol zistený už v prípravnej fáze 



27 
 

vyhotovenia GP. Následkom toho je kontrolný súčet výmer v doterajšom a v novom stave 

výkazu výmer rozdielny. V súčinnosti s katastrálnym odborom bolo dohodnuté, že rozdiel 

výmer v SPI bude opravený pri úradnom overení, čím bude splnená podmienka zhodnosti 

údajov doterajšieho stavu GP s platnými údajmi katastra [2]. Táto skutočnosť sa uvádza 

v poznámke výkazu výmer o zmene výmery. Podľa §9 ods. 3a) novely 57/2013 Z.z., 

zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vydáva  orgán 

ochrany poľnohospodárskej pôdy záväzné stanovisko ku zmene druhu pozemku aj pri 

zmene z jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh 

pozemku. Na túto skutočnosť upozorňuje poznámka o zmene druhu pozemku. Podľa 

usmernenia USM_UGKK SR 11/2013 (elektronická aktualizácia SPI) sa ako súčasť GP 

vyhotovuje elektronický podklad na aktualizáciu SPI. Je to elektronický výkaz výmer vo 

výmennom formáte XML. 

 

Obr. 32 Ukážka zostavenia elektronického výkazu výmer v šablóne programu Microsoft Excel 

V praxi sa vyhotovuje pomocou exportnej funkcie programu Microsoft Excel, ktorý 

umožňuje jeho jednoduché zostrojenie pomocou predpísanej šablóny (Obr. 32).                

Do popisného poľa GP sa okrem základných informácií vpisuje účel, na ktorý je 

vyhotovený. Odporúčanou predlohou, ktorá obsahuje vzorové príklady GP podľa ich 

účelu, sú prílohy č. 1až 23, k Smerniciam na vyhotovovanie GP S 74.20.73.43.00.. 
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4.6  Autorizačné a úradné overenie 

Geometrický plán, podľa § 7 ods. 1) zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, overí 

autorizovaný geodet a kartograf odtlačkom príslušnej pečiatky, dátumom, svojim 

podpisom a výrokom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“. GP musí byť 

tiež overený úradne, príslušným katastrálnym odborom. Úradné overenie vykoná 

zamestnanec ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť. Operát GP, ktorý sa predkladá na 

úradné overenie tvorí: 

- autorizačne overený GP, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach 

- autorizačne overený ZPMZ 

- elektronické podklady na aktualizáciu SGI a SPI 

- záznam o overovacom konaní 

- správny poplatok vo forme kolkových známok 

Elektronické podklady na aktualizáciu SGI VKMi, VKMuo a SPI sa odovzdávajú 

katastrálnemu odboru osobne, alebo elektronickou poštou. Obsahom elektronického 

podkladu operátu GP sú súbory VGP s označením (Príloha 2 až 4): 

- HO0175kn_i.vgi (slúži na aktualizáciu SGI VKMi)  

- HO0175uo.vgi (slúži na aktualizáciu SGI VKMuo) 

- HO0175.xml  (slúži na aktualizáciu SPI) 
 

Súčasťou úradného overenia GP na katastrálnom odbore je preskúmanie súladu označenia 

nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, súlad označenia ZPMZ s prideleným 

číslom ZPMZ  a kontrola elektronických podkladov na aktualizáciu SGI a SPI. V k.ú. 

Horňany je VKMi, udržiavaná v elektronickej podobe, preto sa zákres do analógovej mapy 

nevykonal. Úradne overený ZPMZ a jeden rovnopis GP sa zakladá do zbierky GP v štátnej 

dokumentácii katastrálneho odboru. Ostatné rovnopisy sa vrátia autorizovanému 

overovateľovi, ktorý ich odovzdá objednávateľovi. 

5.  Vytýčenie stavby objektu suchý polder 

V obci Horňany nie je vyhotovený územný plán. Preto bolo súčasťou prípravných prác 

projektanta vyhotovenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia v 

lokalitách, ktoré sú predmetom realizácie projektu protipovodňovej ochrany. Do týchto 
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činností spadal aj návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby suchého 

poldra. Súčasťou návrhu je projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. 

Po vydaní územného rozhodnutia bola prostredníctvom obecného úradu podaná žiadosť na 

Ministerstvo životného prostredia o finančné krytie vykonania projektu. Po spätnej výzve 

ministerstva, bola obecným úradom k žiadosti doložená projektová dokumentácia pre 

vydanie stavebného povolenia, projektová dokumentácia pre vykonanie stavby, platné 

územné rozhodnutie a zmluva o budúcej zmluve so zhotoviteľom stavby, ktorý bol 

vybraný verejnou súťažou. Po schválení pridelenia finančných prostriedkov obecný úrad 

uzavrel zmluvu so zhotoviteľom stavby a starostka obce zadala objednávku na polohové 

vytýčenie stavby objektu suchý polder a umiestnenie hlavného výškového bodu stavby. 

 

Obr. 33 Ukážka funkčnosti suchého poldra v Lipanoch, okres Sabinov, Slovensko                                   

(zdroj: http://www1.lipany.sk/?p=340)  

5.1  Analýza projektovej dokumentácie 

Vytýčenie stavby znamená situačné a výškové vyznačenie bodov objektu v teréne podľa 

údajov projektu, metódami a s presnosťou stanovenými príslušnými normami 

a smernicami, alebo projektom [7]. V súlade s projektom má byť predmetom vytýčenia 
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podrobných bodov ich horizontálna poloha. Podkladom pre vytýčenie polohy je výkres 

„Objekt suchý polder – situácia“ (ďalej len situačný výkres) vyhotovený projektantom 

(Príloha 6).  

 

Obr. 34 Prehľadné znázornenie dispozičných vzťahov v lokalite č. 5 

Výškové úrovne objektu budú vytýčené operatívne z hlavného výškového bodu (HVB), 

zhotoviteľom stavby počas stavebných prác na objekte. HVB má byť umiestnený do 

vzdialenosti 50 m od objektu stavby. Jeho značka v teréne musí byť stabilizovaná pevným 

a trvalým spôsobom, mimo dosah vplyvu činností na stavbe. Stabilizáciu značky zabezpečí 

jeho zriaďovateľ. Podľa projektovej dokumentácie pre vykonanie stavby je objekt suchý 

polder definovaný ako stavebný objekt plošný. Ide o stavebný objekt, ktorého zvislý 

rozmer je podstatne menší než ostatné dva rozmery [6]. Objekt suchý polder je suchá 

nádrž, ktorá zadržiava povodňovú vlnu a tým ochraňuje svoje okolie pred škodami 

spôsobenými povodňou. Podľa projektovej dokumentácie sa jedná o umelú vodnú nádrž 

s hĺbkou 2 metre. Má predpísané plošné rozmery, upravené šikmé steny predpísaného 

spádu a rovné dno. V stene nádrže je v najnižšom mieste navrhnuté výpustné potrubie so 

stavidlom, vyvedené do priliehajúceho potoka (Obr. 34). Povrch nádrže nie je spevnený 
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žiadnou stavebnou úpravou. Vyhĺbená plocha poldra bude v budúcnosti pokrytá porastom 

ochrannej ekologickej zelene (Obr. 33). 

5.2  Rozbor presnosti pred vytýčením 

Výsledkom predchádzajúcej analýzy situačného výkresu umiestnenia stavby pri 

vyhotovení GP, je zoznam súradníc v súradnicovom systéme JTSK. Tieto súradnice budú 

použité ako vytyčovacie prvky pre polohové vytýčenie stavby. Medzná polohová 

vytyčovacia odchýlka stanovená projektom je δp = ± 0,08 m. Medzná odchýlka určenia 

výšky HVB stanovená projektom je δH = ± 0,05 m. O výbere vytyčovacích metód podľa 

základnej strednej chyby mx rozhoduje interval konfidencie t vo vzťahu k medznej 

vytyčovacej odchýlke  δx  podľa [6]: 

δx= t.mx  

Hodnotu intervalu konfidencie ustanovuje vytyčovateľ s ohľadom na ekonomickú 

závažnosť vytyčovanej hodnoty, možnosti jej kontroly, metódu vytýčenia a možnosť 

vylúčenia systematických chýb. Interval t = 2 sa použije pri jednotlivých a ľahko 

kontrolovateľných vytýčeniach, pri ktorých možno predpokladať zanedbateľné 

systematické chyby [6]. Vytýčenie objektu suchý polder spadá do kategórie náročnosti 

vytýčenia v intervale konfidencie t = 2. Stredná chyba vytýčenia polohy bodu je:  

mp = δp / t = 0,08/2 = 0,04 m 

Stredná chyba určenia výšky hlavného výškového bodu je:  

mH = δH / t = 0,05/2 = 0,025 m 

Vzhľadom na požadovanú presnosť vytýčenia, typ stavby a terénne pomery v lokalite,       

s prihliadnutím na ekonómiu danej úlohy, bola za najvhodnejšiu metódu merania                 

aj vytýčenia zvolená metóda GNSS. Oficiálny prospekt technickej špecifikácie meracieho 

systému Leica GPS900CS udáva presnosť metódy RTK v horizontálnom smere mp = 

10mm+1ppm a presnosť vo vertikálnom smere mH = 20mm+1ppm so spoľahlivosťou 

99,99% pre vektorové základnice do 50 km. Pri meraní metódou RTK, s pripojením na 

sieť SKPOS, sa virtuálna referenčná stanica v sieti generuje systémovo, maximálne do 

vzdialenosti 1 km. Výpočtom bola určená dosiahnuteľná presnosť polohy bodu pre 

základnicu vygenerovanú s dĺžkou 1 km: 
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s = 1000 m = 1 km 

mp  = 10mm+1ppm = 0,01 m + 1.10
-6

.1 v km = 0,011 m 

Stredná chyba určenia polohy bodu zvolenou metódou je mp = 0,011 m. Presnosť určenia 

výšky sa vypočíta tým istým spôsobom pre vektor základnice v dĺžke 1 km:  

s = 1000 m = 1 km 

mH  = 20mm+1ppm = 0,02 m + 1.10
-6

.1 v km = 0,021 m 

Stredná chyba určenia nadmorskej výšky hlavného výškového bodu zvolenou metódou je 

mH = 0,021 m. Pri kratších vzdialenostiach sa predpokladá rovnaká, alebo vyššia presnosť 

určenia polohy a nadmorskej výšky bodov. Z uvedeného vyplýva, že zvolená vytyčovacia 

metóda, pomocou systému Leica GPS900CS, je podľa požiadaviek na presnosť 

vyhovujúca (Obr. 13, Obr. 14). 

 

 

 

 

Obr. 35 Najprv sa určuje približná poloha bodu 

v rozsahu decimetrov 

Obr. 36 Malá mierka zobrazenia kroku výtyčky, 

hodnoty ∆L, ∆Q vykazujú decimetre  
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Obr. 37 Kontrola urovnania libely pri určovaní 

presnej polohy na centimetre 
Obr. 38 Veľká mierka zobrazenia kroku výtyčky, 

hodnoty ∆L, ∆Q vykazujú centimetre 

5.3  Postup prác pri vytýčení 

Praktický postup vytýčenia metódou GNSS pozostáva z navedenia výtyčky prístroja najprv 

na približnú, potom na presnú polohu vytyčovaného bodu (Obr. 35). Presnosť kroku 

navigácie je zabezpečená automaticky programom (Obr. 36). Zmena mierky zobrazenia 

kroku výtyčky nastáva s približovaním sa k vytyčovanému bodu (Obr. 38). Merač sa pri 

jemnom určovaní polohy na 1 cm riadi hlavne zmenami polohových odchýliek ΔL, ΔQ 

indikovanými na displeji. Citlivosť zmien odchýliek ΔL, ΔQ je priamo závislá na kvalite 

určovania 3D polohy prístroja v reálnom čase. Na displeji ju vyjadruje hodnota 3Dkv. 

Výrobca v prospekte technickej špecifikácie meracieho systému Leica GPS900CS uvádza 

presnosť zobrazovacej schopnosti znázornenia výsledkov na displeji v reálnom čase 

s hodnotou strednej chyby mz = 10mm+1ppm. Na určenie presnej polohy bodu okrem 

iného významne vplýva stav a urovnanie libely výtyčky (Obr. 37). Je nutné, aby sme 

presnosť libely pravidelne overovali kalibráciou. Vytýčené body boli stabilizované 

drevenými kolíkmi. Na základe ústnej dohody so zhotoviteľom stavby sa za presnú polohu 

bodu považuje stred vrchnej plôšky hlavice kolíka bez ohľadu na zvislosť jeho osadenia 
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v teréne (Obr. 40). Každý bod bol signalizovaný sprejom reflexnej farby. V jeho blízkosti 

bola stabilizovaná drevená ochranná tyč signalizovaná sprejom reflexnej farby (Obr. 39). 

  

Obr. 39 Stabilizácia bodu dreveným kolíkom         

a drevenou ochrannou tyčou 
Obr. 40 Realizácia polohy bodu stredovou 

značkou na hornej plôške kolíka 

5.4  Kontrola presnosti počas vytýčenia 

Na prevod súradníc z platnej realizácie JTSK do ETRS-89 bola použitá základná 

transformácia, ktorá je súčasťou programového vybavenia ovládača (Obr. 25). Na jej 

výpočet bol použitý autorizovaný globálny transformačný kľúč RTS. Polohy bodov boli 

vytýčené kinematickou metódou v reálnom čase RTK s pripojením na permanentnú 

lokalizačnú službu SKPOS. Na výpočet presnej polohy prijímača v reálnom čase bol 

využitý príjem signálov z dostupných družíc sietí GPS NAVSTAR a GLONASS. Počas 

celého merania bola vykonávaná kontrola dosiahnutia inicializácie minimálne 7 

dostupných družíc pre každé vytýčenie bodu. Zároveň bola na príslušných indikátoroch 

v pracovnom prostredí programu vizuálne kontrolovaná plynulosť toku korekcií pre 

celočíselné riešenie ambiguit, tzv. „fixed“ riešenie (Obr. 36, Obr. 38). Hodnoty parametra 

PDOP sa pohybovali rozmedzí hodnôt 1-3. Výškový uhol elevačnej masky bol pred 

meraním nastavený na hodnotu 15°. Na každom bode sa vykonalo jedno vytýčenie. 

Časový interval obnovenia observácie bol nastavený na hodnotou 1 sekunda. 
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Obr. 41 Meračské pásmo BMI 50 m, oceľ 

5.5  Kontrola správnosti vytýčenia 

Kontrola vytýčenia tvorí súčasť vytyčovacieho úkonu. Spočíva v kontrole vytýčených 

značiek vytyčovateľom. Vytýčené značky sa kontrolujú pomocou kontrolných 

geometrických prvkov [6]. Vzájomné polohy vybraných bodov stavby vzdialených od seba 

na jeden klad meračského pásma boli overené metódou kontrolných omerných mier, 

zameraním ich priamych spojníc komparovaným oceľovým meračským pásmom BMI 

s dĺžkou 50 m (Obr. 41). Ďalej bolo prevedené kontrolné overenie vlastnej polohy bodov 

(Obr. 42). Meranie bolo realizované metódou GNSS, tou istou meračskou zostavou, 

s časovým odstupom 1,5 hodiny s novou inicializáciou, čím bola dosiahnutá vzájomná 

nezávislosť merania a vytýčenia. Každá observácia mala trvanie 30 epoch so sekundovým 

intervalom obnovenia. Ostatné zásady a postupy, použité pri kontrolnom meraní, sú 

totožné so zásadami a postupmi použitými pri vytýčení polohy bodov (Obr. 43). Posúdenie 

presnosti vytýčenia bolo realizované určením polohových odchýliek Δp jednotlivých 

vytýčených značiek, priamym odmeraním spojníc medzi projektovanými a vytýčenými 

bodmi. Najväčšia odchýlka Δp= 0,02 m deklaruje, že presnosť vytýčenia spĺňa požiadavky 

na presnosť dané projektom. Za presnosť vytýčenia zodpovedá autorizovaný geodet 

a kartograf. 



36 
 

 
 

Obr. 42 Každé vytýčenie bodu musí byť overené 

novým meraním 

Obr. 43 Spôsob overenia polohy vytýčeného bodu 

odmeraním polohy stredovej značky kolíka 

5.6  Vyhotovenie protokolu o vytýčení 

Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Odovzdáva sa spolu 

s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pre kolaudáciu objektu. Protokol              

o vytýčení má tieto časti [3] (Príloha 10): 

- technická správu 

- zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov 

- záznam o kontrole správnosti vytýčenia 

- vytyčovací výkres 

- podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb 

5.6.1 Vytyčovací výkres 

Vytyčovací výkres je výkres, na ktorom sú zakreslené dĺžky, uhly, prípadne súradnice 

vztiahnuté k vytyčovaciemu systému tak, aby bez ďalších výpočtov bolo možné 
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jednoznačne vytýčiť navrhnuté objekty prípadne stavby [7]. Vytyčovací výkres má tieto 

časti: 

- popisné pole 

- grafické znázornenie vytyčovaných objektov a prvkov 

- tabuľka vytyčovacích údajov 

Všetky zásady vyhotovenia vytyčovacieho výkresu objektu suchý polder sa riadia ČSN 01 

3149. Pri jeho vyhotovovaní bolo podľa tejto normy prihliadnuté hlavne na tieto zásady: 

- použité súradnicové systémy boli označené nad popisným poľom výkresu a vo 

všetkých jeho prílohách 

-  vytyčovacie údaje boli uvedené číselne, pravouhlými súradnicami v tabuľke 

- presnosť vytýčenia bola vyznačená spoločne pre celý súbor hodnôt nad popisným 

poľom 

- grafické znázornenie bolo prevedené v odporúčanej mierke 1:500 

- vytyčovacie údaje boli označené číslami pre zaistenie ich identifikácie a boli 

zaznačené vo výkrese 

- vo výkrese bol nakreslený a označený vytyčovaný stavebný objekt 

- vytyčované obrysy objektu boli znázornené hrubou plnou čiarou čiernej farby 

a body hlavných polohových osí objektu v súlade s tabuľkou symbolov v norme 

- vo výkrese boli napísané dĺžkové kóty, tzv. kontrolné geometrické prvky objektu 

Na výkrese bola tiež umiestnená značka orientácie výkresu k severu [7]. 

5.6.2 Záznam o kontrole správnosti vytýčenia a technická správa 

Záznam o kontrole správnosti vytýčenia obsahuje informácie o spôsobe prevedenia 

kontroly vytýčenia. Okrem zoznamu súradníc projektovaných a zoznamu kontrolne 

zameraných bodov obsahuje porovnávaciu tabuľku s hodnotami polohových odchýliek 

bodov a konečný výrok o správnosti vytýčenia. Technická správa obsahuje hlavne tieto 

informácie: 
 

- informácie o objednávateľovi a dodávateľovi 

-  informácie o projektovej dokumentácii 

- použité geodetické základy 

- metóda vytýčenia 
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- prístroje a pomôcky 

- zoznam súradníc projektovaných bodov 

- popis meračských a výpočtových činností 

- spôsob stabilizácie a ochrany bodov 

- spôsob kontroly vytýčenia 

- dosiahnutá presnosť vytýčenia a jej posúdenie 

Podľa § 43 ods. 1 e) v súlade s § 43 ods. 3) vyhlášky 26/2014 Z.z, autorizovaný geodet 

a kartograf overí výsledky činností odtlačkom príslušnej pečiatky, dátumom, svojim 

podpisom a výrokom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“. Dôležitou 

súčasťou protokolu o vytýčení je odovzdávací protokol, v ktorom sa podpismi zmluvných 

strán potvrdí súhlas, že vytýčenie bolo vykonané v súlade s výsledným elaborátom 

a vytýčené body boli riadne odovzdané objednávateľovi.  

  

Obr. 44 Spôsob stabilizácie 

hlavného výškového bodu 

Obr. 45 Hlavný výškový bod vybavený ochrannou oceľovou tyčou 

5.7  Určenie polohy hlavného výškového bodu 

Hlavný výškový bod stavby je výškový bod umiestnený mimo stavebný objekt a jeho 

vplyv. Vytyčuje sa z neho výšková úroveň objektu. Pri plošných stavbách je hustota 

spravidla jeden HVB na 6 až 8 hektárov plochy [8]. Podľa požiadaviek zhotoviteľa stavby 

bol zriadený jeden HVB (Obr. 44). Jeho nadmorská výška H±0 = 217.85 m. n. m., vo 

výškovom systéme Balt po vyrovnaní, je dohodnutou nulovou výškou stavby. Značka bodu 
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je realizovaná obetónovanou oceľovou rúrkou s ochrannou signalizačnou oceľovou tyčou 

vo vzdialenosti 42 m od najbližšieho bodu projektovanej stavby (Obr. 45). 

5.7.1 Postup meračských prác a kontrola presnosti merania 

Výsledná výška bodu bola určená z priemeru dvoch výškových meraní, metódou GNSS, 

v režime RTK, meračskou sústavou Leica GPS900CS (Obr. 13, Obr. 14). Druhé meranie, 

s novou inicializáciou, bolo realizované v ten istý deň s časovým odstupom 1,5 h, čím bola 

dosiahnutá vzájomná nezávislosť oboch meraní. Pre výpočet nadmorskej výšky  bol 

využitý celoslovenský geocentrický digitálny výškový referenčný model Bpv (DVRM-

Bpv) ktorého definičné parametre sú súčasťou programového vybavenia ovládača GPS 

(Obr. 25). Hodnota výškového uhla elevačnej masky bola pred meraním, na základe 

predpokladu presnejšieho určenia 1D polohy (zvislý smer), nastavená na hodnotu 10°. 

Obidve observácie mali trvanie 120 epoch so sekundovým intervalom obnovenia. Počas 

oboch meraní boli dosiahnuté celočíselné riešenia určenia ambiguit tzv. „fixed“ riešenie 

(Obr. 46). Parameter PDOP sa pohyboval v intervale 1-3. Podľa účelu na ktorý bol HVB 

vybudovaný, bola skontrolovaná iba presnosť určenia jeho normálnej výšky bez posúdenia 

presnosti určenia horizontálnej polohy. Kontrola bola realizovaná formou určenia 

skutočnej výškovej odchýlky medzi dvoma meraniami a porovnaním jej hodnoty s daným 

kritériom presnosti. Vypočítaná odchýlka ∆H = 0.034 m deklaruje, že dosiahnutá presnosť 

určenia normálnej výšky HVB spĺňa požiadavky na presnosť dané projektom.  

 

Obr. 46 Na presnosť určenia výšky významne vplýva určenie 1D polohy, hodnota 1D kval 
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5.7.2 Geodetické údaje hlavného výškového bodu stavby 

O zriadení HVB stavby sa vyhotovujú a odovzdávajú geodetické údaje s technickou 

správou. Geodetické údaje o zriadení HVB obsahujú tieto údaje (Príloha 11): 

- označenie bodu 

- informácie o zriaďovateľovi bodu a rok zriadenia 

- použité geodetické základy 

- spôsob určenia polohy bodu 

- údaje o výške a polohe bodu 

- spôsob stabilizácie a ochrany bodu 

- miestopis 

- fotografie bodu a okolia 

5.7.3 Technická správa 

Technická správa obsahuje hlavne tieto informácie: 

- informácie o objednávateľovi a dodávateľovi 

-  informácie o projektovej dokumentácii 

- použité geodetické základy 

- metóda určenia polohy 

- prístroje a pomôcky 

- popis meračských a výpočtových činností 

- spôsob stabilizácie a ochrany bodu 

- spôsob kontroly určenia polohy bodu 

- dosiahnuté výsledky a posúdenie presnosti 

- autorizačné overenie 

Presnosť výsledkov podľa § 43 ods. 2 b) v súlade s § 43 ods. 3) vyhlášky 26/2014 Z.z, 

overil autorizovaný geodet a kartograf odtlačkom príslušnej pečiatky, dátumom, svojim 

podpisom a výrokom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“. Pri 

odovzdávaní HVB sa podpisuje odovzdávací protokol, v ktorom sa podpismi zmluvných 

strán potvrdí súhlas, že značka bodu bola zriadená v súlade s výsledným elaborátom a bola 

riadne odovzdaná objednávateľovi.  
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6. Záver 

Dosiahnuté výsledky a presnosti merania hovoria o vhodnosti zvolených metód 

a postupov. Ich správnou voľbou bola zabezpečená potrebná miera efektívnosti 

meračských prác, čo významne ovplyvnilo ekonomické a časové faktory nielen geodeta, 

ale aj tretích strán podieľajúcich sa na projekte. Prísne dodržiavanie zásad spracovania 

elaborátov, v súlade s legislatívou a platnými normami, predpokladá jednoznačnosť 

a prehľadnosť pri ich ďalšom využití. Použité spracovateľské a meračské postupy 

a metódy možno vyhodnotiť ako vyhovujúce pre splnenie daných úloh. 

 

Obr. 47 Úrodná krajina obce Horňany 

Vybudovaním objektu suchého poldra sa práce na protipovodňových opatreniach nekončia. 

Vyčistené a plne fungujúce odtokové zariadenia sú iba prvým krokom komplexného 

systému ochrany. Zo strany obecného úradu je potrebné trvalo sledovať aktuálnosť 

problematiky, zabezpečovať potrebnú osvetu a zapájať obecnú verejnosť do systému 

ochrany a údržby zariadení. Tým sa dosiahne predpoklad ich trvalej životnosti 

a funkčnosti, čím sa prispeje k ekologickej stabilite a úrodnosti územia a dosiahne sa 

permanentná ochrana obyvateľov a majetku v obci pred povodňami. 
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Prílohy 

Príloha 1:   Protokol o výpočte zápisníka meraných uhlov a vzdialeností operátu 

pozemkového katastra, vygenerovaný v programe Groma 

SEZNAM DANÝCH BODŮ 

=================== 

 

 Bod           Y           X 

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

 611  486961.62 1218933.20 

 246  486856.38 1218897.50 

 245  486883.87 1218814.48 

 110  486793.43 1218876.14 

 114  486794.56 1218950.69 

 283  486788.45 1219029.68 

 113  486783.01 1219100.11 

 112  486772.16 1219214.70 

 11F  486774.48 1219321.19 

271F  486825.89 1219275.72 

270F  486915.69 1219134.57 

269F  486986.59 1219023.06 

 

 

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 

========================= 

 

Orientace osnovy na bodě 111: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       110    0°01’00”  0.0056  251°15’36”    0°00’00”                            

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

Orientační posun       : 251°14’36” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’00”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

        88  358°53’30”                            60.85   486904.39  1218912.52            

 

Orientace osnovy na bodě 112: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       11F    0°00’55”  0.0094    1°14’53”    0°00’00”                            

       113  173°21’30”  0.0087  174°35’28”    0°00’00”   115.09     0.01          

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

Orientační posun       :   1°13’58” 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0°00’00” 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0°00’00” 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’00”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

       102   82°18’30”                             8.52   486780.63  1219215.66            

       101  153°32’30”                            29.61   486784.78  1219187.91            

       100  163°44’10”                            43.89   486783.54  1219172.31            
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Orientace osnovy na bodě 113: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       112    0°00’35”  0.0087  354°35’28”    0°00’04”   115.09     0.01          

       283  181°00’00”  0.0142  175°34’60”   -0°00’03”    70.63     0.01          

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

Orientační posun       : 354°34’57” 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0°00’05” 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0°00’04” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’04”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

        99   27°18’30”                            27.06   486793.10  1219125.22            

        98   86°30’10”                             9.50   486792.40  1219101.58            

 

Orientace osnovy na bodě 283: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       114    0°00’00”  0.0126  175°34’37”    0°00’12”    79.21     0.02          

       113  180°00’00”  0.0142  355°34’60”   -0°00’11”    70.63     0.01          

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

Orientační posun       : 175°34’49” 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0°00’16” 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0°00’11” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’12”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

        97  207°47’00”                            34.92   486802.30  1219061.74            

        96  239°50’30”                            16.45   486801.99  1219039.02            

        95  285°13’30”                            18.30   486806.43  1219026.25            

        94  343°07’00”                            42.37   486803.84  1218990.21            

 

Orientace osnovy na bodě 245: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       244    0°00’00”  0.0109  161°41’02”    0°00’00”                            

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

Orientační posun       : 161°41’02” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’00”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

       257  143°50’30”                            96.32   486805.48  1218870.45            

        98  144°55’10”                            98.82   486804.54  1218873.40            

 

Orientace osnovy na bodě 246: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

       111    0°00’00”  0.0090   71°15’42”    0°00’04”   111.09     0.04             0°00’42” 

       110  180°00’00”  0.0150  251°15’25”    0°00’21”    66.45     0.03             0°00’34” 

        94  259°11’10”  0.0094  330°27’33”   -0°00’37”   106.58    -0.02           -57°17’45” * 

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

Orientační posun       :  71°15’46” 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0°00’30” 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0°00’17” 
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Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’37”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky byly dodrženy. 

Podrobné body 

 

Polární metoda 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

       256   84°17’30”                             5.47   486858.64  1218892.52            

        98  173°46’10”                            57.23   486804.50  1218873.34            

        91  222°26’30”                            54.43   486806.54  1218919.38            

        92  243°52’30”                            63.77   486811.40  1218942.70            

        93  248°18’00”                            74.83   486807.84  1218954.45            

        90  205°33’00”                            49.73   486807.00  1218903.40            

 

Orientace osnovy na bodě 270F: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

      269F    0°00’00”  0.0076  147°33’04”    0°00’00”   132.09     0.05          

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

Orientační posun       : 147°33’04” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’00”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

        85   68°22’00”                            86.87   486864.73  1219064.22            

        86   70°42’30”                            93.82   486857.59  1219060.90            

 

Orientace osnovy na bodě 271F: 

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

       Bod          Hz    Váha     Směrník       V or.    Délka  V délky  V přev.     m0 Red. 

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

      270F    0°00’00”  0.0060  147°32’07”    0°00’00”                            

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

Orientační posun       : 147°32’07” 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace []: Skutečná hodnota: 0°00’00”, Mezní hodnota: 0°04’19” 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

 

Podrobné body 

       Bod          Hz           Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      

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

      106a   41°02’30”                            59.62   486817.00  1219216.77            

       103   76°17’30”                            61.03   486783.63  1219231.69            

       104  130°18’10”                            35.92   486790.31  1219280.62            
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Príloha 2:  Ukážka textovej štruktúry zápisu súboru VGP: HO0157kn_i 

&V HO0175kn_i YX CM 0 0 3 

&R 486771.98 1218220.02 487471.22 1219308.96 2000 

&O KLADPAR 6 

&A PARCIS=1127.024 

&L P 486783.63 1219231.69 B=300175 C=20 K=1 

   L 486790.31 1219280.62 C=1 K=15 

   L 486809.70 1219216.55 C=2 

   L 486824.72 1219167.72 C=21 

   L 486786.84 1219156.06 C=7 K=1 

   L 486783.54 1219172.31 C=17 

   L 486784.78 1219187.91 C=18 

   L 486780.63 1219215.66 C=19 

   L 486783.63 1219231.69 C=20 

&T 486799.76 1219190.49 '1127/24' D=5 F=1 H=1.6 K=1 

&L P 486800.22 1219186.58 K=1 S=479 

&O KLADPAR 7 

&A PARCIS=1127.023 

&L P 486804.52 1218873.37 B=300175 C=5 K=1 

   L 486807.00 1218903.40 C=6 

   L 486806.54 1218919.38 C=8 

   L 486811.40 1218942.70 C=9 

   L 486807.84 1218954.45 C=10 

   L 486803.84 1218990.21 C=11 

   L 486806.43 1219026.25 C=12 

   L 486801.99 1219039.02 C=13 

   L 486802.30 1219061.74 C=14 

   L 486792.40 1219101.58 C=15 

   L 486793.10 1219125.22 C=16 

   L 486786.84 1219156.06 C=7 K=415 

   L 486824.72 1219167.72 C=21 K=15 

   L 486857.59 1219060.90 C=3 

   L 486904.39 1218912.52 C=4 

   L 486804.52 1218873.37 C=5 

&T 486841.02 1218990.92 '1127/23' D=5 F=1 H=1.6 K=1 

&L P 486840.57 1218985.95 K=1 S=32 

   P 487258.88 1218265.86 K=1 S=432 T=5 

&K 
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Príloha 3:  Ukážka textovej štruktúry zápisu súboru VGP: HO0157uo 

V HO0175uo YX CM 0 0 3 

&R 486780.40 1218873.42 486904.48 1219277.94 2000 

&O UOV 1 

&A UO=0.000 

&L P 486790.08 1219277.94 K=6 T=4 

   L 486857.41 1219060.26 T=4 

   L 486904.48 1218912.45 T=4 

   L 486804.64 1218873.43 T=4 

   L 486806.92 1218903.57 T=4 

   L 486806.72 1218919.42 T=4 

   L 486811.46 1218942.70 T=4 

   L 486808.06 1218954.44 T=4 

   L 486804.10 1218989.84 T=4 

   L 486805.86 1219026.16 T=4 

   L 486801.44 1219038.78 T=4 

   L 486801.90 1219061.29 T=4 

   L 486792.36 1219100.83 T=4 

   L 486792.99 1219124.17 T=4 

   L 486783.30 1219170.53 T=4 

   L 486784.50 1219185.97 T=4 

   L 486780.41 1219213.26 T=4 

   L 486783.46 1219229.35 T=4 

   L 486790.08 1219277.94 T=4 

&T 486854.25 1218947.77 '0' D=1 F=2 H=1.5 K=1 U=396.36 

&K 
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Príloha 4:  Ukážka textovej štruktúry zápisu súboru XML: HO0157 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<ROOT> 

 <GP_POPIS cku="817856" nku="Horňany" cok="309" nok="Trenčín" zpmz="175" clm="Trenčín 4-

9/1, 4-9/3" gpc="43151736 - 23/13" ucel="obnovenie pôvodnej celej parcely č. 1348 (nové parc. č. 

1127/23 a 1127/24)" ozn_hranic="drevenými kolíkmi" poznamka="Výmera parcely doterajšieho stavu E 

KN č. 1348 sa opravuje na stav podľa registra C KN."/> 

 <VYHOTOVITEL nazov="Martin Nechala" ico="43151736"> 

  <ADRESA ulica="Sládkovičova 182/48" cislo="182/48" mesto="Bánovce nad Bebravou" 

psc="957 01"/> 

  <VYHOTOVIL datum="12.4.2013" meno="Bc. Martin Nechala"/> 

 </VYHOTOVITEL> 

 <AUT_OVER datum="14.4.2013" meno="Irena" priezvisko="Chupáčová" titul_pred="Ing." 

ico="37384678" cislo_opravnenia="695"/> 

 <KU cku="817856"> 

  <DS> 

   <PARCELA_DS drn="2" cpa="1348" clv="1" vym="20669" drp="1"/> 

   <PARCELA_DS drn="1" cpa="1127/1" clv="0" vym="336682" drp="1"/> 

  </DS> 

  <ZMENY> 

   <DIEL cdi="1" ds_cpa="1348" ds_drn="2" ns_cpa="1127/23" ns_drn="1" 

vym="17965"/> 

   <DIEL cdi="2" ds_cpa="1348" ds_drn="2" ns_cpa="1127/24" ns_drn="1" 

vym="2800"/> 

  </ZMENY> 

  <NS> 

   <PARCELA_NS drn="2" cpa="1348" vym="0" drp="0" pkk="0" poznamka="zaniká"/> 

   <PARCELA_NS drn="1" cpa="1127/23" vym="17965" drp="1" pkk="1"/> 

   <PARCELA_NS drn="1" cpa="1127/24" vym="2800" drp="7" pkk="24" 

poznamka="Novo navrhovaný druh pozemku parc. č. 1127/24 je do katastra možné zapísať iba na 

základe doloženia záväzného stanoviska príslušného orgánu"/> 

   <PARCELA_NS drn="1" cpa="1127/1" vym="315917" drp="1" pkk="1"/> 

  </NS> 

 </KU> 

</ROOT> 


