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Anotácia 

Diplomová práca sa zaoberá tvorbou ú elovej mapy a digitálneho modelu reliéfu 
v železni nom tuneli. V práci sa rozoberá postup od získania údajov až po spracovanie 
grafických výstupov. Pre získanie údajov bola použitá geodetická metóda. Spracovanie 
grafických výstupov bolo vytvorené v programe AutoCad Civil 3D 2011. Výsledky tejto 
práce môžu by  použité pre údržbu alebo rekonštrukciu železni nej trate v oblasti tunela. 

K ú ové slová: ú elová mapa, digitálny model reliéfu, železni ný tunel, geodetické 
meranie, AutoCad Civil 3D 2011 

Summary 

  This thesis deals with the formation of special purpose maps and digital elevation 
model railway tunnels. The paper discusses the process from data acquisition to processing 
graphical outputs. To obtain data was used geodetic methods. Of graphical output was 
created in AutoCAD Civil 3D 2011. Results of this work can be used for maintenance or 
upgrading of railway track in the tunnel. 

Keywords: special map, digital elevation model, railway tunnel, geodetic measurements, 
AutoCad Civil 3D 2011
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Bpv- Balt po vyrovnaní 

CAD-  Computer Aided Design 

CHKO- chránená krajinná oblas

CZEPOS- eská sí  pernamentných stanic  

SR- esko-slovenská republika

DMR- digitálny model reliéfu 

DPZ- Dia kový prieskum Zeme 

EUPOS- Europen Position Determination System 

ETRS- Európsky terestrický referen ný systém 

GIS- geografický informa ný systém

GLONNASS- 

GNSS- Global Navigation Satellite System

GPS- Global Positioning System 

LGO- Leica Geo office 

MN- Metodický návod 

MNŠ- Metóda najmenších štvorcov 

RVHP- Rada vzájomnej hospodárskej pomoci 

SKPOS- Slovenská priestorovo observa ná služba

SR- Slovenská Republika 

S-JTSK- Systém Jednotnej Trigonometrickej Siete Katastrálnej

TIN- Triangulated irregular network 

WGS- World Geodetic System 

ZSSR- Zväz Sovietskych Socialistických Republík 
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ÚVOD 

V stavebnej a banskej praxi sa vyskytujú objekty pod povrchom terénu. Tieto 
objekty sa nazývajú podzemné diela a rozde ujú sa na umelé a prírodné. Medzi umelé 
podzemné diela patria hlbinné bane na dobývanie nerastných surovín (uhlie a rôzne rudy), 
dopravné a vodohospodárske diela ako tunely, podzemné mestskej dráhy, energetické, 
vodovodné a kanaliza né studne, katakomby, podzemné sklady a iné. Medzi prirodzené 
podzemné diela patria hlavne jaskyne. 

Na projektovanie, výstavbu a prevádzku podzemných diel sú potrebné mapové 
podklady, ktoré zobrazujú vzájomnú geometrickou závislos  objektov na povrchu a pod 
zemským terénom. alej sú potrebné rôzne mera ské, vyty ovacie a kontrolné merania. 
Podmienky geodetických meraní sú odlišné v porovnaní s meraniami na povrchu. 

V alších kapitolách tejto práce sa budeme zaobera  zameraným železni ného 
tunela a vyhotovením grafických podkladov pre vedenie, údržbu, prípadne rekonštrukciu 
železni ného tunela.  

S rozvojom po íta ovej techniky sa aj v geodézii za ali h ada  nové prostriedky na 
vyjadrenie terénu. Novým prostriedkom sa stal aj digitálny model reliéfu ( alej len DMR). 
Digitálny model reliéfu vzniká analyticky konštrukciou topografickej plochy z množiny 
bodov v rámci interpola ného okolia. Pomocou DMR si ahko ukážeme vz ah medzi 
polohou tunela a okolitého povrchu, vrátane ciest a potokov. 
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1. CHARAKTERISTIKA ŽELEZNI NÉHO TUNELU  

Železni ný tunel sa nachádza v katastrálnom území obce Poriadie (okres Myjava) v 
Tren ianskom kraji na železni nej trati íslo 121 Nové Mesto nad Váhom- Veselí nad 
Moravou v prevádzkovom kilometri 28,647 - 29,132, približne jeden kilometer pred 
stanicou Poriadie v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty (CHKO bielo Karpaty). Táto 
tra  je jednoko ajová a nie je elektrifikovaná. Tunel je dlhý 486 metrov, niveleta v smere 
trati stúpa 11,4 ‰ a celý tunel je v rovnom smere. Prístup k tunelu vedie ved a trate od 
stanice Poriadie alebo miestnymi lesnými cestami, bez možnosti prístupu autom. 

Obr. .1: Situácia Poriadskeho tunelu  

1.1. Výstavba trati  

Stavba železni nej dráhy z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom bola 
ustanovená d a 30. marca 1920 zákonom íslo 235 sb. z. O stavbe nových dráh na štátne 
útraty. Tra  mala by  budovaná ako sú as  transverzály, tratí spájajúcej Brno cez Veselí 
nad Moravou, Tren ín, Prievidzu a Zvolen s Košicami. Prvoradou úlohou ale bolo 
zabezpe enie prepojenie Slovenska s Moravou a od ah i  už existujúcu Vlásku tra . 
Výstavba dráhy bola rozdelená do troch stavebných úsekov. Prvý úsek Veselí nad 
Moravou - Lipov (asi 10 km) sa za al stava  v júli v roku 1924 a v júni 1927 bol 
odovzdaný do prevádzky, druhý úsek Lipov - Myjava ( asi 22 km ) sa za al stava  v júli 
1923 a v decembri 1927 bol odovzdaný do prevádzky. Na tomto úseku sa nachádza 
naj ažší stavebný úsek na tejto trati- tunel generála Milana Rastislava Štefánika v d žke 
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2423 m, ktorý v ase odovzdania do prevádzky bol najdlhším tunelom v SR. Tretí úsek 
Myjava - Nové Mesto nad Váhom ( asi 35 km ) na ktorom sa nachádza aj Poriadsky tunel 
sa za al stava  v júni 1926 a v septembri 1929 bol odovzdaný do prevádzky, ím bola 
odovzdaná verejnosti celá, 67,368 km dlhá tra . Plánované prepojenie Myjavy na tra
Jablonica - Brezová pod Bradlom sa pre vysoké náklady a zložité terénne a geologické 
podmienky už nerealizovalo. 

Obr. .2:Páca v záreze pomocou parného bagra (Zdroj: Železni né múzeum Stará Turá) 
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1.2. Popis trate  

Železni ná tra  Nové Mesto nad Váhom- Veselí nad Moravou (slovenská as  je vo 
slovenskom cestovnom poriadku ozna ená ako železni ná tra íslo 121, eská as  v 
eskom poriadku ako železni ná tra íslo 343) je železni ná tra  spájajúca slovenské 

Nové Mesto nad Váhom s eským (moravským) Veselí nad Moravou cez Myjavu a 
Vrbovce. Celá tra  má d žku 67,4 km, z toho slovenská as  Nové Mesto nad Váhom- 
Vrbovce (štátna hranica) meria 44 km a eská (moravská) as  23,4 km. 
Prevádzkovate om trati sú na slovenskom asti úseku Železnice Slovenskej republiky ŽSR 
a na eskej asti Správa železni nej dopravnej cesty SŽDC. Rozchod ko ají je normálny 
1435 mm, maximálny sklon dosahuje 13,8 ‰, maximálna rýchlos  80 km/ h, tra  je v celej 
d žke neelektrizovaná a jednoko ajová.  

Celý profil trate sa nachádza v hornatom prostredí tvorenom Malými Karpatmi, 
Bielymi Karpatmi a Myjavskou pahorkatinou. Minimálna výška nivelety 180,762 m. n. m. 
sa nachádza v železni nej stanici Veselí nad Moravou a maximálna výška 400,775 m. n. m. 
v tuneli generála M. R. Štefánika v prevádzkovom kilometri 27,038. 

Obr. . 3: Pozd žny profil trati (prevzaté z [11]) 

 Na tejto trati sa nachádza nieko ko zložitých stavebných objektov (tunely, 
viadukty, nadjazdy), hlboké zárezy, vysoké násypy a 45% trate sa nachádza v oblúkoch. 
Pohyb zemín predstavoval v priemere 52000 m3/ km vo vo nej trati a 58000 m3/ km pri 
tuneloch. V priemere pre celú tra  zaokrúhlené na 52300 m3/ km. Pri najvä šom násype 
nachádzajúcim sa U Hluchých (obec Rudník) bolo nutné premiestni  235000 m3 zeminy, 
pri najvä šom záreze Pod Drahým vrchom (obec Stará Turá) 157000 m3 zeminy. Na trati 
sa nachádzajú celkom 3 tunely: tunel generála Milana Rastislava Štefánika v d žke 2421 m, 
Poriadsky tunel v d žke 486 ma achtický tunel v d žke 249 m alej sa na trati nachádza 5 
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ve kých železných viaduktov: Lipovský, Devánsky, Myjavskej, Lipovecké a Papradský . 
Na celej trati sa nachádza celkom 16 železni ných zastávok a staníc. 

Obr. . 4: Stavba tunelu M. R. Štefánika (foto: Karel Popelka) 

Obr. . 5: Výstavba devánskeho viaduktu(toto: Karel Popelka) 
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1.3. Výstavba Poriadskeho tunela  

Tento jednoko ajný, 486 m dlhý tunel preráža pomerne nízky výbežok 
pohrani ného horstva Bielych Karpát, ktorý sa nedal ú elnejšie obís . Tunelové nadložia je 
priemerne 26 m vysoké. Tunel je v priamom smere a niveleta má spád 11,4 ‰. [5] 

Hornina, ktorou tunel prechádza je zložená z tvrdých a mäkších slienitých bridlíc, 
medzi ktorými sú vrstvy pieskovcov. V ase razenia sa objavovala voda na novomestskej 
strane, ktorá v dôsledku vodonosných pieskovcov pritekala z ve kej vzdialenosti. 
Pozorovaný prítok inil maximálne 11 litra za sekundu, po ase sa nádrže podzemnej vody 
vyprázdnili a prítok sa zmenšil na 1,1 l/ s Teplota vody bola totožná ako teplota horniny, a 
to po celý rok 10 ° C. [5]   

Pôsobením vody a vzduchu bridlice rýchlo zvetrávali a silne tla ili na drevené 
zabezpe enie výlomov, ím sa drevené zabezpe enie zna ne deformovalo. Pri 
novoveskom portáli sa objavili aj pozd žne tlaky, ktoré nepriaznivo pôsobili na ostenie. 
Maximálne klesanie horniny v strope dosahovalo 2,3 m, spodok smerovej spodnej štôlne sa 
vytlá al až 0,43 m, bo ný posun vplyvom jednostranných tlakov dosahoval až 0,31 m. [5] 

Obr. . 5: Výstavba Poriadskeho tunelu (Zdroj: Železni né múzeum Stará Turá) 
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Pre zna né tlaky boli použité silné typov obmurovky. Celá obmurovka je delená na 
nieko ko pásov, ktoré sú vä šinou 8 m dlhé. Aby sa zabránilo odplaveniu cementu z malty 
pri murovaní, zakryla sa klenba vlnitým plechom. Tento plech bol použitý pri miestach so 
zna ným prítokom vody. Celkom bol vykonaný v d žke 242 m, to zodpovedá asi 49,6% 
d žky tunela. Proti pôsobiacim bo ným tlakom hornín je v tuneli po celej d žke aj spodná 
klenba. [5] 

Stavba tunela bola vykonávaná modifikovanou novou rakúskou tunelovou 
metódou. Najskôr bola razená smerová spodná štôl a (výlomová plocha 8,3 m2), z ktorej 
sa postupne razilo 8 šikmých zálomov k stropu a z nich potom horná štôl a (svetlá plocha 
4,2 m2). Výlom a výmurovka sa vä šinou vykonávala v nieko kých pásoch zárove . Pre 
odvádzanie vody slúžil drevený ž ab umiestneniu uprostred dna smerovej štôlne. 
Výlomový materiál sa nesmel používa  v násypoch, preto bol ukladaný do depónie. [5] 

S razením spodnej smerovej štôlne sa za alo na strane novomestskej d a 17. júla 
1926. Pri výstavbe boli použité ahké pneumatické kladivá, pohá ané tla eným vzduchom 
vyrobením v strojovni. Za 24 hodín v troch osemhodinových zmenách bol dosiahnutý 
pokrok od 1,5 - 4m. Z novomestskej strany bolo razené celkom 383 m celkovej d žky 
tunela, z myjavskej strany potom zvyšok. Z myjavskej strany bolo za até razenie d a 27. 
septembra 1926 a za 24 hodín sa dosiahol pokrok 2 m. Štôl a bola prerazená 16. septembra 
1927. S plným výlomom bolo za até 26. novembra 1926. Sekundárne ostenie aj so 
spodnými klenbami boli dokon ená 26. februára 1928. Portály sa stavali do výšky 3 m nad 
niveletu. Pre sekundárne ostenie bol použitý kame  z lomu U Šlahorových, ktorý bol 
vzdialený 1,5 km. Kame  je ložný, tvrdý, sivomodrý pieskovec. [5]       

Obr. .7: Novomestský portál po as výstavby (Zdroj: Železni né múzeum Stará Turá)  
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1.4. Geodetické práce pri výstavbe  

Generálny projekt: Pod a navrhovanej trasy vyšetrené v topografickej mape 
vytý ený opera ný polygón a v rozsahu možnej trasy zameraný uzavretý polygón. D žky 
boli merané dvakrát latami a kontrolované oce ovým pásmom. Uhly sa od ítali minimálne 
dvakrát. Pozd ž opera ného polygónu tachymetricky zamerané asi 100 m široké územie. 
Vykonaná nivelácie pevných bodov a zostrojený vrstevnicový plán. [5] 

Detailný projekt: Prepo ítaná línia trasy zakreslená do vrstevnicového plánu a 
vytý ená so zrete om na prechodnice. D žky doty níc merané dvakrát vyváženými latami. 
Vrcholové body stabilizované. Uhly merané s presnos ou 30'' dvakrát v rôznej polohe 
alidády. Merané uhly a d žky boli vyrovnané. V tunelovej asti trate meranie uzavretou 
trojuholníkovou sie ou. Dôležité body boli nivelované dvojnásobným priebežným ahom a 
stabilizované klincami v drevených kockách osadených v betóne, alebo rúrkami. [5] 

K vytý eniu sa používal Breithauptov mikroskopický teodolit s presnos ou 2'', 
a výty ky dlhé 2,5 m v stojanoch. Vytý enie a kontrolné meranie vykonala stavebné 
sprava v Myjave. Nivelácia vykonaná pre detailné projekt bola skontrolovaná medzitým 
presnou niveláciou vojenským zemepisným ústavom. [5] 

K vytý eniu smerov sa používal rebrový stojan, do ktorého sa vodorovne vsunú dve 
laty nad sebou. Na hornej je zavesená olovnica a na dolnej svietidlo, ktoré osvet uje motúz 
olovnice. Body, z ktorých sa prenáša hlavný smer tunela boli umiestnená blízko ústia, aby 
sa zamedzilo vplyvom refrakcie. Pri hlavných meraní bolo nutné zastavi  vetranie v tuneli, 
aby sa obmedzilo vlnenie vzduchu. Od posledného výškového bodu si míneri do 
pracovisku v štôlni prenášajú sklon pomocou štvormetrovej laty. Lata je lichobežníková a 
jej horná hrana ur uje sklon. [5] 
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2. TVORBA BODOVÉHO POLA 

 Pre podrobné meranie polohopisu a výškopisu bolo nutné vyhotovi  dostato ne 
husté bodové pole, ktoré bude vhodne pripojené do polohového a výškového 
súradnicového systémov (S-JTSK, Bpv). Pretože v okolí meraného objektu sa 
nenachádzalo žiadne zachovalé a udržiavané polohové bodové pole, bolo nutné vyhotovi
nové. V asti obce Poriadie, v blízkosti meraného objektu sa nachádza udržiavané výškové 
bodové pole. Bod sa nachádza asi 1,5 km od objektu a je umiestnený na rodinnom dome . 
47. Nivela né údaje tohto bodu sú zobrazené v prílohe. 

Obr. . 8: Situácia existujúceho bodového po a 

 Po rekognoskácii terénu sa navrhla mera ská sie  pre podrobné meranie . Body 
stanovísk boli umiestnené tak, aby z nich bolo možné o najlepšie zamera  priebeh terénu 
o najvä šej plochy a aby bola možná vidite nos  medzi susediacimi stanoviskami. V 

tuneli boli body stabilizované do drevených podvalov mera skými klincami. Pretože pri 
meraní v tunely sú zhoršené podmienky vidite nosti, bolo nutné stanoviská voli  v takej 
vzdialenosti medzi sebou, aby bola možná dobrá vidite nos  na zrkadlá pri ich osvietený 
lampou. Vzdialenosti medzi stanoviskami v tuneli boli v priemere 70 m. V okolí a ponad 
tunel boli body stabilizované drevenými kolíkmi, ktoré mali v strede nabitý mera ský 
klinec alebo klince v p och stromov. Stabilizácia v p och bola vybraná v dôsledku ažby v 
okolí meraného územie a z obavy zni enia bodov stabilizovaných drevenými kolíkmi. 
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Stanoviská nachádzajúce sa ponad tunel boli umiestnené do prieseku, ktorý je cez meraný 
tunel prerezaný. 

Obr. . 9: Stabilizácia v pni pomocou klinca  
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2.1. Tvorba polohového bodového pola v S-JTSK  

S-JTSK - pravouhlá rovinná sústava používaná na území eskej republiky a 
Slovenska. Vychádza z tzv. K ovákova zobrazenia. K ovákové zobrazenie je kuže ové 
konformné zobrazenie vo všeobecnej polohe. Bolo zavedené v roku 1927 v 

eskoslovensku a autorom bol Ing. Josef K ovák. V civilnom sektore sa toto zobrazenie 
používa dodnes v oboch štátoch. [3] 

Prevod bodov bol najprv z Besselovho elipsoidu konformne na Gaussovu gu u a 
následne opä  konformne na kuže ovú plochu vo všeobecnej polohe. Vo ba všeobecnej 
polohy vyplynula zo skuto nosti, že územie SR bolo sto ené pozd ž rovnobežky. Pri 
všeobecnej polohe inilo maximálne d žkové skreslenie menšie hodnoty ako pri polohe 
normálnej. Maximálne hodnoty d žkového skreslenia narastajú smerom od strednej 
kartografickej rovnobežky a dosahujú hodnôt +0,24 m / km. [3] 

Obr. . 10: D žkové skreslenie v S-JTSK (prevzaté z [13]) 

 Základná kartografická rovnobežka bola zvolená kolmo na zemepisný poludník so 
zemepisnou d žkou 42° 30 'východne od Ferra (približne 17 ° 40' západne od Greenwichu). 
Táto základná kartografická rovnobežka má nulové skreslenie. [3]  

 Nakoniec nasledovala ešte jedna matematická úprava a to zmenšenie polomeru 
Gaussovej gule na 0,9999 R, ím sa dosiahlo, že dve rovnobežky nie sú skreslené (naproti 
jednej) a tým sa znížil extrémny vplyv d žkového skreslenia. Pravouhlá rovinná sústava je 
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umiestnená tak, že os + X je vložená do základného poludníka (  = 42 ° 30 'východne od 
Ferra) a jej kladný smer smeruje k juhu. Po iatok sústavy je vložený do vrcholu kuže a, 
ktorého priemet leží vo Fínskom zálive ne aleko Petrohradu. Os + Y smeruje na západ. 
Celá bývalá SR leží v 1. kvadrante, to zna í, že každý bod má obe súradnice kladné. [3]

Obr. . 11: Súradnicové osy v S-JTSK (prevzaté z [13])  

2.1.1. Metódy ur enia polohy bodov  

 Pre mera ské ú ely je potrebné ur i  bodom bodového po a pravouhlé rovinné 
súradnice. Klasické metódy ur ovania polohy bodov sa delia na tri skupiny: 
trigonometrické metódy, polygonometrické metódy a metódy založené na ich kombinácii. 
V sú asnej dobe sa oraz viac používa ur ovanie polohy bodov pomocou siete družíc v 
systéme NAVSTAR GPS alebo GLONASS sa špeciálnymi aparatúrami. 

Trigonometrické metódy sú charakteristické tým, že základným meracím a výpo tovým 
obrazcom je trojuholník, alebo skupina trojuholníkov, v ktorých sa merajú smery, uhly a 
d žky. 

Pretínanie vpred je najstaršia používaná metóda pre ur enie polohy neznámeho bodu z 
dvoch známych bodov. Súradnice nového bodu môžeme ur i  rôznymi metódami pod a 
toho, ktoré jeho základné veli iny boli merané (uhly, smery a d žky) a aké výpo tové 
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prostriedky sme použili. Rozlišujeme 3 typy a to pretínanie vpred z uhlov, pretínanie vpred 
sa smerov a pretínanie vpred z d žok.  

Pretínanie spä  je úloha ur enie súradnice nového bodu meraním na známe body z 
ur ovaného bodu. Rozlišujeme 2 typy a to pretínanie spä  zo smerov a pretínanie spä  z 
kombinácie smerov a d žok (prechodné stanovisko). Pri pretínaní spä  zo smerov meriame 
len vodorovné smery na minimálne 3 známe body. Pri prechodnom stanovisku meriame 
smery a jednu vzdialenos  na minimálne 2 známe body. [2] 

Polygonometrické metódy je možné ich považova  za najjednoduchšie metódy pre 
ur enie polohových súradníc nových bodov. V praxi sa ve mi asto používajú, pretože sa 
dajú ve mi vhodne prispôsobi  prírodným podmienkam merania. Nevýhodou je štruktúra 
polygónových relácií umož ujúce vä šie hromadenie chýb ako pri ostatných metódach. S 
rozvojom meracej techniky, t.j. s rastom presnosti meraných prvkov sa dostala technika a 
teória polygonometrie na takú úrove , že v priaznivejších prípadoch ju môžeme z každého 
h adiska porovnáva  s ostatnými metódami. Základným meracím a výpo tovým celkom je 
polygónová relácia, t.j. spojenie daných a nových bodov do súvislého celku priamymi 
spojnicami. Detailnejšie postup merania a výpo et bude opísaná v alšej kapitole, pretože 
táto metóda bola použitá pri tvorbe polohového bodového po a. [2] 

Kombinované metódy sú také spôsoby ur enia polohy bodov, pri ktorých sa potrebné 
údaje získavajú meraním uhlov v trojuholníkoch a výpo et sa vykonáva 
polygonometrickým spôsobom. Tieto metódy boli vyvinuté v dôsledku rastúcich 
požiadaviek na zhustenie bodového po a a snahou spoji  výhody a prednosti 
trigonometrických a polygonometrických metód. Napr. metóda trojuholníkových re azcov, 
metóda rajónu. [2] 

Ur ovanie polohy bodu pomocou siete družíc sa stáva bežne používanou geodetickou 
metódou pri riešení ur ovania polohy bodov. V sú asnosti existujú dva naviga né systémy: 
NAVSTAR GPS a GLONASS. Poloha ur ovaného bodu, na ktorom je umiestnení GPS 
prijíma  sa ur í geometrickým pretínaním z meraných vzdialeností medzi družicami a 
aparatúrou, ktorá spracováva družicový signál. Pre výpo et existuje viac metód a 
výpo tových postupov. GPS prijíma a môžu prijíma  a následne vyhodnocova  tieto 
mera ské veli iny: 

- C/A kód alebo P(Y) kód,
- fáze nosné vlny,
- interferometrické merania,
- Dopplerov frekven ní posun.
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Dnes sa najviac používa GPS prijíma , pracujúci s C / A kódom alebo s fázou nosnej 
vlny. Primárny súradnicový systém WGS 84 je možné transformova  do národných 
súradnicových systémov (S-JTSK, Bpv) pomocou prijíma ov alebo špeciálnym 
softvérom. Podrobnejší opis metód merania a výpo tu bude popísaná v alšej kapitole, 
pretože aj táto metóda bola použitá pri tvorbe polohového bodového po a. [2] 

2.2. Tvorba polohového bodového pola pre potreby zamerania objektu 
železni ného tunelu 

        
Meraný objekt sa nachádza v husto zalesnenom území, preto nebolo možné priamo 

pri tuneli použi  metódu globálneho satelitného naviga ného systému ( alej len GNSS). 
Pri rekognoskácia terénu boli v okolí tunela zistené miesta, v ktorých by meranie pomocou 
GNSS bolo možné. Bolo vybraných celkom 6 miest, z ktorých by sa následne pomocou 
polygónových ahov pripojili body stanovísk podrobného merania do polohového 
súradnicového systému S-JTSK. Na týchto miestach bolo stabilizované celkom 6 bodov 
(vi . obr. . 11), ktoré boli zameraní pomocou rýchlej statickej metódy (GNSS). Z týchto 
bodov bolo následne pomocou polygónových ahov zhustené polohové bodové pole pre 
potreby podrobného zamerania.  

Obr. . 12: Umiestnenie bodov pre polohové a výškové pripojenie (zelenou polohové, modrou výškové)  
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2.2.1. Ur ovanie polohy bodov pomocou GNSS 

GNSS- je naviga ný satelitný systém vybudovaný na ur ovanie polohy a asu 
kedyko vek a kdeko vek na Zemi, nezávisle na aktuálnych meteorologických 
podmienkach. [3]  

Ur enie polohy meraného bodu možno vysvetli  tak, že sa nachádza v priese níku 
gu ových plôch, ktoré sú definované polomerom meranej vzdialenosti medzi družicou a 
ur ovaným bodom. Z geometrického h adiska je pre ur enie polohy ur ovaného bodu 
nutné pozna  polohu minimálne troch družíc. Pretože ur enie vzdialenosti medzi 
ur ovaným bodom a družicou závisí vo využití presných asových informáciách, je nutné 
pozna  pre výpo et polohu minimálne štyroch družíc. Pre dosiahnutie o najvä šej 
presnosti ur enia polohy je dôležité, aby sme využívali o najvä ší možný po et 
vidite ných družíc. Tieto družice musia byt vhodne rozložené vo sfére. Využitie GNSS je 
skoro neobmedzené. Môže sa uplatni  vo všetkých oblastiach udskej innosti: piloti k 
vyh adávania letísk, námorníci prístavov, turisti v orientovaní v prírode, ... a geodeti môžu 
ur i  polohu bodu s milimetrovou presnos ou. Jediným obmedzením pri použití GNSS je 
nutnos  priamej vidite nosti na oblohu. V sú asnosti existuje viac systémov ur ovania 
polohy a asu. Niektoré sú plne funk né , niektoré iasto ne a iné len v projekte. [3]  

NAVSTAR GPS: V sú asnosti najlepšie prepracovaný a jediný úplne funk ný systém pre 
ur ovanie polohy a asu. Vyvíja sa v USA od roku 1973. Primárnym cie om tohto systému 
je navigácia pre vojenské ú ely. Systém NAVSTAR GPS sa delí na tri segmenty: 

- vesmírny segment- sústava 24 aktívnych a 3 záložných družíc, v 6 dráhach so 
sklonom 55 ° k rovníku 

Obr. . 13: Vesmírny segment NAVSTAR GPS (prevzaté z [8])
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- riadiaci segment- vykonáva kontrolu innosti systému, vysielanie informácií na 
družice, ur ovanie a predpove  dráhy družíc. Tvorí ho sie  staníc umiestnená 
rovnomerne po celej krajine. Sú to hlavné riadiace stanice Colorado Springs, alej 
Hawai (Tichý oceán), Ascension Island (južný Atlantik), Diego Garcia (Indický 
oceán) a Kwajalein (Tichý oceán). Zozbierané údaje sa odosielajú na družice raz 
denne. 

Obr. . 14: Riadiaci segment NAVSTAR GPS (prevzaté z [8])

- užívate sky segment- všetci užívatelia vybavení prijíma mi a softvérom GPS pre 
rôzne využitie GNSS. Sú to napríklad prijíma e pre naviga né ú ely, ktoré 
nevyžadujú ve mi presné ur enie polohy. Na geodetické ú ely sa vyrábajú 
prijíma e, ktoré pri dostato nej dlhej dobe pozorovania zais ujú milimetrovú až 
centimetrovú presnos . [3]    

GLONASS: ruská alternatíva NAVSTAR GPS. Jeho koncepcia vznikla už za iatkom 70-
tych rokov 20. storo ia ako reakcia na oznámenie vznik NAVSTAR GPS. Štruktúra sa 
podobná NAVSTAR, avšak niektoré detaily sú odlišné. Glonass po íta s vypustením 24 
umelých družíc rozložených v troch dráhových rovinách. Sklon dráh k rovníku je 64,8°. 
Dráhy družíc sú skoro kruhové s výškou nad Zemou 19100 km. [3] 

GALILEO: nový naviga ný systém, ktorého vznik podporuje Európska únia a Európska 
vesmírna agentúra. Mal by to by  civilný systém, nezávislý od systému NAVSTAR GPS a 
GLONASS, ale sú asne kompatibilný s týmito systémami. V prvej fáze bol vyvinutý 
systém EGNOS, ktorý pokrýva územie Európy pomocou geostacionárnych družíc. Sú asne 
sa monitorujú družice systému NAVSTAR GPS a GLONASS, a odmerané údaje sa 
prenášajú do spracovate ského centra v Toulouse (Francúzsko). Tu sa po ítajú korekcie a 
kontroluje integrita celého systému. Získané údaje sa vysielajú na družice v naviga nej 
správe. [3]   
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 Pomocou GPS prijíma ov možno meraným na družice spomínaných naviga ných 
systémov ur i  polohu bodov. Metódy merania možno deli  pod a nieko kých kritérií. 
Pod a meraných veli ín:  

- kódové- využívajú kódové merania,  
- fázové- využívajú fázové merania,  
- kombinované- využívajú kódové aj fázové merania. [3] 

Pod a doby získania výslednej polohy bodu:  

- metódy v reálnom ase (real- time processing) - výsledky sú známe okamžite v 
teréne,  

- metódy s následným spravovaním (postprocessing) - merané dáta sú registrované a 
spracované až dodato ne (vä šinou mimo terénu). 

Pod a pohybu prijíma a v ase merania:  

- Statická- prijíma  sa nepohybuje,  
- Kinematická- prijíma  sa pohybuje. [3] 

Pod a po tu použitých prijíma ov:  

- Absolútna metóda- využíva jeden GPS prijíma ,  
- Diferen né a relatívne metódy- využíva minimálne dva GPS prijíma e. [3]  
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2.2.2. Tvorba polohového bodového pola pomocou GNSS pre zameranie objektu 
železni ného tunela 

 Ako bolo už spomenuté v predchádzajúcej kapitole v okolí tunela sa nenachádzalo 
žiadne udržiavané polohové bodové pole a nebolo ani možné v dôsledku hustého 
zalesnenie použi  metódu ur enie polohy bodu pomocou GNSS. Preto bolo nutné meranie 
pomocou GNSS uskuto ni  na vo ných plochách mimo oblasti tunela. Na týchto miestach 
bolo stabilizovaných celkom šes  bodov, ktorým boli ur ené polohové súradnice pomocou 
rýchlej statickej metódy. 

Obr. . 15: Umiestnenie bodov polohového bodového pola ur ených pomocou GNSS  

 ( iernou železni ní tunel) 

Body, ktoré majú ur enú polohu pomocou rýchlej statickej metódy:  

- 8101 - nachádza sa asi 100 za stanicou Poriadie v smere na Myjavu po pravej 
strane v smere trate, bod je stabilizovaný dreveným kolíkom,  

- 8102 - nachádza sa na avej strane pri výhybkách pred stanicou Poradie v smere 
trate, bod je stabilizovaný dreveným kolíkom,  
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- 8052, 8051 - body sa nachádzajú v vyrúbaných plochách v blízkosti lesnej cesty, 
ktorá vedie ponad železni ný tunel, body sú stabilizované klincom v p och 
vyrúbaných stromov,  

- 8011 - bod sa nachádza asi 150 pred železni ným tunelom v smere od Nového 
Mesta nad Váhom, stabilizovaný je v podvale klincom,  

- 8012 - bod sa nachádza na lúke v asti obce Poriadie Šlahorová, stabilizovaný je 
dreveným kolíkom. 

Obr. . 16: Ukážka stabilizácie a merania na bode 8101 

Rýchla statická metóda 

Je to relatívna metóda ur enia polohy pomocou GNSS, kedy sa poloha bodu ur uje 
pomocou fázových meraní. Pri meraní je nutné mera  dvoma prístrojmi naraz, pri om 
jeden musí mera  na známom bode. Táto nutnos  odpadá, ke  sa v blízkosti meraného 
bodu nachádza bod permanentné stanice. Doba observácie na ur ovanom bode je pri 
vidite nosti 6 a viac družíc asi 8 minút. Princípom tejto metódy je opakované nezávislé 
meranie bodu s asovým odstupom s intervalom záznamu dát od 2 - 30 s. Presnos  ur enia 
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polohy sa pohybuje okolo 5 - 15 mm. Spracovanie dát sa vykonáva až po meraní v 
kancelárii, tzv. postprocessing. [5] 

SKPOS 

Slovenská priestorová observa ná služba globálnych satelitných naviga ných 
systémov NAVSTAR GPS a GLONASS bola zriadená a prevádzkuje sa na základe zákona 
o geodézii a kartografii. Obsahuje 22 permanentných staníc, ktoré sú osadené duálnymi 
prijíma i signálu globálnych naviga ných satelitných systémov (GNSS) v infraštruktúre 
virtuálnej privátnej komunika nej siete. Tieto stanice pokrývajú celé územie SR. Služba 
realizuje zabezpe enie záväzného geodetického systému ETRS89 pre výkon geodetických, 
naviga ných a lokaliza ných prác. Je budovaná v rámci aktivít EUPOS. V pohrani ných 
oblastiach je pripojená na referen né stanice z obdobných systémov budovaných v 
susedných štátoch. Každá stanica SKPOS- u vykonáva nepretržite 24 hodín denne 
observácie so sekundovou registráciou. 

Obr. . 17: Sie  permanentných staníc SKPOS (prevzaté z [12]) 

   

Vlastné meranie polohy bodov bodového pola 

Vlastné meranie sa uskuto nilo v dvoch d och 16. 11. 2013 a 30.1.2014. Pri meraní 
bol použití prístroj Leica GPS 1200 + v. . 309355. Meranie prebiehalo v doobed ajších 
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hodinách, ktoré sme pomocou almanachu v softvér Leica Geo Office ( alej len LGO) 
vyhodnotili pre danú lokalitu a de  za najvhodnejšie. Poloha bodov bodového po a bola 
zameraná rýchlou statickou metódou. Pre výpo et boli použití dáta z permanentných staníc 
SKPOS z Tren ína a Senice a z pohrani nej stanice siete CZEPOS Hodonín. Celý výpo et 
a transformácia súradníc z WGS84 do S-JTSK bol vyhotovený v softvéri LGO. Pre 
transformáciu bol použitý globálny transforma ný k ú  od firmy Leica pre Slovensko. 

Obr. . 18: Situácia bodov vzh adom k pernamentým staniciam (1. meranie)  

 Výsledné súradnice boli získané priemerom z oboch meraní. Presnos  merania 
jednotlivých bodov je charakterizovaná strednou polohovú chybou mp a strednou chybou 
priestorovú m3D. Výsledné presnosti sú zobrazené v nasledujúcich tabu kách.  

Obr. . 19: Elipsy chyb pre 1.meranie 
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Tabu ka 1: Súradnice a presnos  1. merania 

1. meranie d a 16. 11. 2013 
. b. Y [m] X [m] H (Bpv) [m] m3D[mm] mp[mm] mh[mm] 

8012 529427,62 1212876,54 365.34 19,5 10,6 16,4
8102 529591,75 1214147,13 386.04 19,9 8,6 17,9
8502 529514,45 1213412,93 408.05 25 11,8 22,1
8011 529563,00 1212942,14 372.20 31,5 15,4 27,5
8101 529457,79 1214696,12 387.17 45,9 26,2 37,6
8501 529423,25 1213467,45 406.93 45,8 14,3 43,5

Tabu ka 2: Súradnice a presnos  2. merania 

2. meranie d a 30. 1. 2014 
. b. Y [m] X [m] H (Bpv) [m] m3D[mm] mp[mm] mh[mm] 

8012 529427,60 1212876,55 365.28 21,2 11 18,1
8102 529591,82 1214147,10 386.08 35,4 18,9 29,9
8502 529514,44 1213412,95 408.00 21,2 11,5 17,8
8011 529562,99 1212942,14 372.18 25,8 15,1 20,9
8101 529457,76 1214696,15 386,94 20,9 11,8 17,3
8501 529423,23 1213467,45 406.89 39,2 19 34,2

  

Výpo tové výstupy zo softvéru LGO sú zobrazené v prílohe 1. Pre alšie 
spracovanie neboli použité výšky vypo ítané z meraní pomocou GNSS. 

Tabu ka 3: Porovnanie obidvoch meraní 

. b. 

1. meranie 2. meranie Porovnanie 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] Y [m] X [m]
8012 529427,62 1212876,54 529427,60 1212876,55 0,02 -0,01 

8102 529591,75 1214147,13 529591,82 1214147,10 -0,07 0,03 

8502 529514,45 1213412,93 529514,44 1213412,95 0,01 -0,02 

8011 529563,00 1212942,14 529562,99 1212942,14 0,01 0,00 

8101 529457,79 1214696,12 529457,76 1214696,15 0,03 -0,03 

8501 529423,25 1213467,45 529423,23 1213467,45 0,02 0,00 

Tabu ka 4: Výsledné súradnice získané priemerom  

  
. b. 

Výsledné súradnice   

Y [m] X [m]
8012 529427,61 1212876,55 

8102 529591,78 1214147,12 

8502 529514,45 1213412,94 

8011 529563,00 1212942,14 

8101 529457,78 1214696,14 

8501 529423,24 1213467,45 
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Leica GPS 1200+ 

 Pri meraní pomocou GNSS bol použitý GPS prijíma  Leica GPS 1200 + v. 
309355, ktorý je vo vlastníctve Vysokej školy bá skej v Ostrave. Tento GPS prijíma  je 
obsluhovaný pomocou externého kontrolóra, ktorý je spojený s prijíma om pomocou 
bluetooth. Telo prijíma a je hliníkové a je pokryté ABS plastom. Pôdorys je kruhový. 

alej pripomeniem niektoré výhody, ktoré udáva výrobca:  

- SmartTrack +- vylepšené spracovanie signálu novým meracím procesorom  
- SmartCheck + - nepretržitá možnos  sledovania výsledkov  
- GNSS systémy s podporou všetkých existujúcich aj budúcich signálov GPS (L1, 

L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2, L3) a GALILEO (E1, E5a, E5b, E5ab, E6).  
- Nová tretia GPS frekvencie pre jednoduchší a rýchlejší príjem signálov a ich 

sledovanie 

                  Obr. . 20 a 21. Meranie pomocou Leica GPS 1200+ na bodoch 8012(v avo) a 8011(vpravo)  
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2.2.3. Ur ovanie polohy bodov pomocou polygónového ahu  

Polygónový ah je spojenie nových a daných bodov priamymi spojnicami 
(stranami) do súvislého celku. Spojenie viac polygónových ahov vytvára polygónovú 
sie . Princíp ur enie polohy bodov pomocou polygónového ahu spo íva v riešení vz ahov 
medzi polárnymi a pravouhlými súradnicami (2.1). 

                          (2.1) 

Obr. . 22: Schéma výpo tu súradníc bodov v polygónovom ahu 

Ak poznáme obe súradnice bodu Pi (Xi, Yi), môžeme z nich pomocou daného 
vz ahu (2.1) ur i  pravouhlé súradnice bodu Pi+1. Smerník i,i+1 ur íme zo vz ahu (2.2): 

                                    (2.2) 

v ktorom i je meraný avostranný vrcholový uhol na bode Pi a i-1,i je smerník 
predchádzajúcej strany. alej je nutné pozna  meranú d žku si,i+1. 

Druhy polygónových ahov 

Polygónové ahy môžeme rozdeli  pod a geometrického tvaru, spôsobu pripojenia 
k daným bodom a d žky strán. Pod a tvaru a pripojenie na dané body:  
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- Otvorené: - obojstranne pripojený a orientovaný ah - prvý a posledný bod sú 
polohovo známe a z nich je pomocou pripájacích uhlov orientovaný na alšie body, 
využíva sa v 1. až 4. triede presnosti, 

Obr. . 23: Obojstranne pripojený a orientovaný ah (prevzaté z [10]) 

                       - obojstranne pripojený a jednostranne orientovaný ah - poznáme 
polohovo prvý a posledný bod a po iato ný smerník, využíva sa v 3. a 4. triede 
presnosti, 

                       - obojstranne pripojený ah - poznáme polohovo prvý a posledný bod ale 
orienta né prvky nepoznáme, využíva sa v 3. a 4. triede presnosti,  

                        - jednostranne pripojený a orientovaný ah (vo ný) - poznáme polohovo 
prvý bod a po iato ný smerník, využíva sa v 4. triede presnosti,  

                  -uzavretý: - orientovaný ah- poznáme polohovo prvý bod a orienta ný 
smerník, využíva sa v 3. a 4. triede presnosti,  

                     - neorientovaný ah- pre výpo et volíme miestny súradnicový systém s 
po iatkom v ubovo nom bode ahu s orientáciou niektorej súradnicovej osy v smere 
jednej z polygónových strán, využíva sa v 4. triede presnosti. 

Pod a d žky strán:  

- s dlhými stranami (300 - 1500 m),  
- s krátkymi stranami (60 - 300 m).  

Pod a typu pripojovacích bodov:  

- hlavné- body ZPBP, PPBP vyššej triedy presnosti,  
- ved ajšie- body hlavných polygónových ahov. 
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 Vplyvom náhodných chýb v meraných prvkoch dostaneme na koncovom bode 
odchýlky, ktoré musíme vyrovna . Výpo et a vyrovnanie polygónového relácii je možné 
uskuto ni  dvoma metódami. A to klasicky alebo metódou najmenších štvorcov ( alej len 
MNŠ). V alšej asti kapitoly si ukážeme výpo et a vyrovnanie obojstranne pripojeného a 
orientovaného polygónového ahu metódou MNŠ. Táto metóda a typ polygónu bola 
použitá pri riešení diplomovej práce. [5] 

Výpo et a vyrovnanie obojstranne pripojeného a orientovaného ahu MNŠ 

 Dané sú súradnice po iato ného A (yA, xA) a koncového bodu B (yB, xB) a 
pripojovacie smerníky AC, BD. Tieto hodnoty považujeme za bezchybné. Merané sú uhly 

i a d žky si, u ktorých spoznáme ich stredné chyby m  a ms. 

Obr. . 24: Obojstranne orientovaný a pripojený polygónový ah 

  Vyrovnanie pomocou MNŠ je možné len vtedy, ak je dodržaný princíp 
redundancie, tzn., aby bolo odmerané viac veli ín, ako je potrebné k výpo tom. Pre m 
nových polygónových bodov je 2m neznámych (y, x), k dispozícii je (m +2) meraných 
uhlov a (m +1) meraných strán, z oho vyplýva spolu (2m + 3) meraní, teda 3 nadbyto né 
merania. Pre podmienkové vyrovnanie môžeme teda zostavi  3 rovnice s podmienkami. 
Vyrovnanie sa po íta z vyrovnaných d žok a uhlov: 

                                                      (2.3) 

Pre vyrovnané smerníky následne platí: 

                        (2.4) 

Rovnice s podmienkami pre uhly môžeme napísa  v tvare: 

               (2.5) 
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Podobne môžeme napísa  aj dve súradnicové rovnice s podmienkami: 

                (2.6) 

        .       (2.7) 

Do rovníc (2.5) až (2.7) dosadíme merané hodnoty uhlov a d žok a po úprave dostávame 
uzávery podmienkových rovníc: 

                 (2.8) 

                                   (2.9) 

               .                 (2.10) 

alší postup výpo tu pri podmienkovom vyrovnaní je pomocou korelátu (Lagrangeových 
koeficientov). Podmienkové rovnice (2.8) až (2.10) môžeme napísa  vo všeobecnom tvare: 

      .                                            (2.11) 

V maticovom zápise, s rozmerom prvkov matice A a vektorov v, u, k budú rovnice s 
podmienkami  

                                             (2.12)

,kde 

     (2.13) 

                                           (2.14) 

      .                                            (2.15) 

Vyrovnanie obojstranne pripojeného a orientovaného polygónu MNŠ vyžaduje 
zoh adni  rozdiely v presnosti jednotlivých meraných uhlov a d žok. Preto sú do výpo tu 
zavedené váhy (matica P). Vo výpo toch sa objavujú predbežné hodnoty z neopravených 
uhlov a d žok. Tieto hodnoty prevezmeme z predbežného výpo tu polygónu, ktorý 
získame pomocou vz ahu (2.1).  
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Korelát vypo ítame z rovnice 

   .                                     (2.16) 

Pomocou korelátu vypo ítame opravy (2.17), ktoré následne pripo ítame k odmeraným 
uhlom a d žkam a tak dostaneme vyrovnané uhly a d žky 

k                                               (2.17) 

Výpo et môžeme skontrolova  pomocou vz ahu (2.18) 

                                                 (2.18) 

Nakoniec vypo ítame kovarian nú maticu C

                       (2.19) 

Vyrovnané uhly a d žky dosadíme do vzorca (2.1) a dostávame vyrovnané súradnice. [1]  
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2.2.4. Zhustenie polohového bodového pola pomocou polygónových ahov pre 
zameranie objektu železni ného tunela 

Zhustenie existujúceho bodového pola sa vykonalo metódou obojstranne 
orientovaného a pripojeného polygónového ahu. Pre dostato né zhustenie sa zamerali 
celkom tri polygónové ahy: dva pre zahustenie bodov ponad tunel a jeden pre body vo 
vnútri tunela. Meranie sa uskuto nilo v d och 30.11.2013 a 1.12.2014. Pri meraní bol 
použití prístroj Leica TCR 1202 v . . 500227 a bola použitá závislá centrácia. Vodorovné 
uhly aj d žky sa merali v dvoch polohách a v dvoch skupinách. Pri meraní vodorovných 
uhlov uhlový uzáver neprekro il medznú hodnotu 15cc (vi . Príloha 2.1.). Výsledné 
polohové súradnice polygónových bodov boli vyrovnané pomocou MNŠ. Celý výpo et bol 
vypracovaný v programe WKOKEŠ 7.25. (vi . Príloha 2.2.). Krajné polohové a uhlové 
odchýlky boli vypo ítané pre polygónové body  3. triedy presnosti, uvedené v MN 1-85: 

                                                (2.20)

                                        (2.21) 

kde n je po et polygónových vrcholov a s celková d žka polygonového ahu. 

Obr. . 25: Meranie pomocou závislej centrácie 
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Vlastné meranie: 

  1. polygónový ah bol meraný z bodu 8102 a orientáciu na bod 8101 a kon il na 
bode 8502 s orientáciou na bod 8501. Týmto polygónovým ahom boli zmerané body 
stanovísk podrobného merania 8001, 8002, 8003, 8004, 8005 a pomocné body 8103 
a 8104. Celková vzdialenos  tohto ahu bola 892,311 m. 

  

Obr. . 26:Grafické zobrazenie 1. polygónového ahu 

Tabu ka 5: Dosiahnuté presnosti pri 1. polygónovom ahu 

Názov Dosiahnutá presnos  Krajná odchýlka 
Uhlový uzáver O 30cc 160cc

Súradnicové uzávery Oy -4,8 cm 17,4 cm 
Súradnicové uzávery Ox 16,2 cm 17,3 cm 

Polohový uzáver 16,9 cm 24,5 cm 
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Tabu ka 6: Vypo ítané polohové súradnice 

. b. Y [m] X [m] 
8001 529609.54 1213654.03 
8002 529610.41 1213562.50 
8003 529602.35 1213500.52 
8004 529608.18 1213428.51 
8005 529590.51 1213355.97 

2. polygónový ah bol meraný z bodu 8502 a s orientáciu na bod 8501 a kon il na 
bode 8011 s orientáciou na bod 8012. Týmto polygónovým ahom boli zmerané body 
stanovísk podrobného merania 8005, 8006, 8007, 8008, 8009 a pomocný bod 8010. 
Celková vzdialenos  tohto ahu bola 519,680 m.  

Obr. . 27: Grafické znázornenie 2. polygónového ahu 

Tabu ka 7: Dosiahnuté presnosti pri 2. polygónovom ahu 

Názov Dosiahnutá presnos  Krajná odchýlka 
Uhlový uzáver O -23cc 158cc

Súradnicové uzávery Oy -9,6 cm 17,2 cm 
Súradnicové uzávery Ox 5,4 cm 17,2 cm 

Polohový uzáver 11,0 cm 24,3 cm 
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Tabu ka 8: Vypo ítané polohové súradnice 

. b. Y [m] X [m] 
8005 529590.46 1213355.99 
8006 529592.80 1213281.42 
8007 529606.51 1213179.28 
8008 529606.83 1213099.97 
8009 529581.70 1213047.31 

3. polygónový ah bol meraný z bodu 8011 a s orientáciu na bod 8012 a kon il na 
bode 8102 s orientáciou na bod 8101. Týmto polygónovým ahom boli zmerané body 
stanovísk podrobného merania 8009, 9007, 9006, 9005, 9004, 9003, 9002, 9001, 8001 
a pomocné body 8010, 8104 a 8103. Celková vzdialenos  tohto ahu bola 1214.309 m 

     

Obr. . 28: Grafické znázornenie 3. polygónového ahu 

Tabu ka 9: Dosiahnuté presnosti pri 2. polygónovom ahu 

Názov Dosiahnutá presnos  Krajná odchýlka 
Uhlový uzáver O -15cc 185cc

Súradnicové uzávery Oy 10,3 cm 19,5 cm 
Súradnicové uzávery Ox 21,0 cm 17,4 cm 

Polohový uzáver 23,4 cm 26,2 cm 
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Tabu ka 10: Vypo ítané polohové súradnice 

. b. Y [m] X [m] 
8009 529581.72 1213047.29 
9007 529591.16 1213076.97 
9006 529595.76 1213225.73 
9005 529600.19 1213335.21 
9004 529603.26 1213407.80 
9003 529605.98 1213475.47 
9002 529607.59 1213516.05 
9001 529610.93 1213586.29 
8001 529609.54 1213654.02 

Niektoré body boli zamerané dvoma polygónovými ahmi. Výsledné súradnice týchto 
bodov sa vypo ítali priemerom z oboch meraní. 

Tabu ka 11: Súradnice bodov z viacero meraní 

. b. Y [m] X [m]
8001 529609.54 1213654.03 
8005 529590.51 1213355.97 
8009 529581.71 1213047.30 

Leica TCR 1202 

Univerzálny merací systém od firmy Leica so strednou chybou merania uhlov 0,6 
mgon a d žok 1 mm + 1,5 ppm (na hranol). Stredné chyby sú certifikované pod a ISO 
17123-3 respektíve ISO 17123- 4. Minimálne ítanie pri uhloch je 0,1 mgon a pri d žkach 
0,1 mm. as merania pri meraní vzdialeností je v rozmedzí 0,15 s až 2,4 pod a zvoleného 
módu. alej prístroj obsahuje bezobrazový dia komer, laserovú navádzaciu stopu, 
osvetlenie nitkového kríža, dotykový displej s klávesnicou a iné vymoženosti. 
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Obr. . 29: Leica TCR 1202 

2.3. Pripojenie bodového po a do výškového systému Bpv 

Tak ako sa bodové pole pripojilo polohovo (S-JTSK) bolo nutné body BP pripoji
aj do výškového systému. Na Slovensku sa ako záväzný výškový systém používa Bpv. 
V tomto výškovom systému sú ur ené nadmorské výšky bodov výškopisných základov 
SR. 

Bpv (Balt po vyrovnaní) 

Základný výškový systém vznikol pripojením nivela nej siete k sieti bývalého 
ZSSR a štátov RVHP. Základným bodom je nula vodo tu v Kronštandte. Namerané 
výškové prevýšenie bolo opravené o normálne tiažové korekcie a následne vyrovnané. 
Namerané prevýšenia sú tzv. Molodenského výšky. 

2.3.1. Metódy merania prevýšení 

Prevýšenie ur itého bodu vzh adom k inému vz ažnému bodu alebo ploche 
predstavuje zvislú vzdialenos  medzi vz ažným bodom a meraným bodom v smere ažnice 
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bodu. Pretože meraný a vz ažný bod neležia na jednej ažnici, sú na ur enie prevýšenia 
potrebné zvláštne prístroje a metódy merania. 

Geometrická nivelácia 

 Geometrická nivelácia je metóda výškového merania, pri ktorom ur ujeme 
prevýšenie medzi dvomi bodmi pomocou nivela ných prístrojov a vhodných pomôcok. 
Nivela ným prístrojom vyty ujeme pri meraní vodorovné zámerné priamky k bodom, na 
ktorých sú umiestnené zvislé stupnice (laty), na ktorých od ítame zvislé úseky, z ktorých 
následne vypo ítame prevýšenie. Podrobnejší postup metódy bude popísaný v nasledujúcej 
kapitole, ke že táto metóda bola použitá pri meraní v teréne. [2] 

Trigonometrické ur enie prevýšenia 

Trigonometrická metóda je metóda výškového merania, pri ktorom ur ujeme 
prevýšenie medzi dvoma bodmi teodolitom a signaliza nými pomôckami. Teodolitom, 
ktorým stojíme na jednom bode, meriame výškový uhol alebo zenitový uhol na signál 
postavený na ur ovanom bode. Zámerná priamka, horizont teodolitu a zvislica signálu 
vytvárajú približne pravouhlý trojuholník. Pri známej vodorovnej vzdialenosti medzi 
daným a ur ovaným bodom, môžeme vypo íta  zvislú odvesnu- prevýšenie. [2] 

Obr. . 30: Trigonometrické ur enie výšok (prevzaté z [8]) 
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2.3.2. Geometrická nivelácia 

Prevýšenie môžeme ur i  dvoma spôsobmi: niveláciou so stredu a niveláciou 
vpred. Pri meraní bola použitá nivelácia so stredu, preto si popíšeme iba tento typ metódy.  

Princíp metódy nivelácie so stredu spo íva v ur ení prevýšenia medzi dvoma 
bodmi. Nivela ný prístroj postavíme do stredu medzi body, medzi ktorými chceme ur i
prevýšenie. Na týchto bodoch postupne postavíme nivela né laty vo zvislej polohe. 
Prístrojom vytý ime vodorovnú zámeru a od ítame ve kos  úseku. 

                                                   (2.22) 

Obr. . 31: Geometrická nivelácia zo stredu- schéma (prevzaté z [9]) 

Presnos  merania pri technickej meraní meraním tam a spä  platí, že absolútny 
rozdiel medzi meraným tam a spä  nesmie prekro i  hodnotu max, ktorú vypo ítame 
pod a vz ahu 

                                                      (2.23) 

kde R je d žka ahu v km. 
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2.3.3. Výškové pripojenie bodov bodového po a pre zameranie objektu 
železni ného tunela 

Pre výškové pripojenie bodov bodového po a bola použitá metóda technickej 
nivelácie. Ke že body, ktoré mali výšku ur enú meraním GNSS neboli dostato ne presné, 
bolo nutné body pripoji  na existujúce body nivela nej siete nachádzajúce sa v blízkosti 
meraného objektu. Ako najvhodnejšia vo ba bolo vybrané pripojenie na bod . 2, 
nachádzajúci sa na rodinnom dome . 47, stabilizovaný pomocou apovej zna ky.   

Obr. . 32: Poloha nivela ného bodu 

Výšky bodov bodového po a boli ur ené dvoma nivela nými ahmi, meraním tam 
a spä . Meranie sa uskuto nilo 7.12.2014 digitálnym nivela ným prístrojom Leica Sprinter 
100M v. . 25493. Pri meraní bola použitá vysúvacia kódová nivela ná lata. Namerané 
údaje boli spracované v programe Excel (vi . Príloha 3). 
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Obr. . 33: Osvet ovanie laty vo vnútri tunela 

Výsledky merania 

Tabu ka 12: Vypo ítané výšky z prvého nivela ného ahu 

. b. Výška [m] 
8001 380.208 
8002 395.290 
8003 405.128 
8004 409.659 
8005 409.371 
9001 379.808 
9002 378.096 
9003 378.602 
9004 377.811 
9005 376.952 
9006 375.717 
9007 373.938 
7001 374.994 
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Tabu ka 13: Vlastnosti  1. nivela ného ahu 

Názov Hodnota 
R 3,228 km 

 -0,1 mm 
MAX 36 mm 

Tabu ka 14:Vypo ítané výšky z 2. nivela ného ahu 

. b. Výška [m] 
8006 406.192 
8007 397.957 
8008 387.849 
8009 375.368 

Tabu ka 15: Vlastnosti  2. nivela ného ahu 

Názov Hodnota 
R 0.779 km 

 -1 mm 
MAX 18 mm 
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Leica SPRINTER 100M 

 Digitálny nivela ný prístroj so strednou kilometrovou chybou ± 2 mm/ km. Dosah 
merania vzdialeností je 2- 80 m s presnos ou ± 10 mm/ 10 m. Merací as je kratší ako 3 
sekundy. Nivela ný prístroj je vybavený magneticky tlmeným kompenzátorom s rozsahom 
± 10´ a presnos ou ± 0.8´´. Pre meranie je možnos  vybra  z 4 druhov úloh a maximálne je 
možné zamera  500 bodov. 

Obr. . 34: Nivela ný prístroj Leica Sprinter 100M 
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3. PODROBNÉ MERANIE 

Obsahom podrobného merania bol terén, ktorý sa nachádzal v okolí tunelu, portály 
tunelu, samostatný tunel a železni ný zvršok, tvoriaci ko ajnicami a kamenným lôžkom. 
Pre potreby alšieho grafické spracovania bolo zamerané územie dlhé asi 600 metrov 
a široké 100 metrov.  

Obr. . 35: Zamerané územie 

 Pre podrobné meranie sa môžu použi  viaceré meracie metódy ako tachymetria, 
fotogrametria, laserové skenovanie, dia kový prieskum Zeme ( alej len DPZ) alebo 
GNSS.  

TACHYMETRIA 

Tachymetria je meracia metóda, pri ktorej ur ujeme bodu polohu aj výšku sú asne. 
Základným princípom je meranie šikmej vzdialenosti s, vodorovného uhla  a zenitového 
uhla Z alebo výškového uhla  (pod a použitého prístroja). Pri starších metódach 
tachymetrie sa merali ešte aj alšie veli iny, pod a použitej metódy. 

 Rovnice pre výpo et súradnicových rozdielov medzi bodom stanoviska 
a ur ovaným bodom: 

                                                  (3.1) 

                                                   (3.2) 

                                                       (3.3) 
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kde  je smerník spojnice stanoviska s meraným bodom. Súradnicové rozdiely sa následne 
pripo ítajú k súradniciam stanoviska a dostávame výsledne súradnice ur ovaného bodu: 

                                                       (3.4) 

                                                     (3.5) 

                                            (3.6) 

kde XS, YS a ZS sú súradnice stanoviska a hp výška prístroja na stanovisku a hc výška cie a 
na ur ovanom bode. 

 V sú asnej dobe sa naj astejšie využíva elektronická tachymetria. Táto metóda 
spo íva v meraní vzdialenosti na odrazový hranol alebo vo využití bez odrazového 
dia komeru. Využitie univerzálnych meracích systémov umož uje nielen meranie, ale aj 
automatické registrovanie a po íta ové spracovanie nameraných dát, o je z h adiska 
vä šieho územia komfortnejšie. alšou výhodou je vysoká presnos  a ve ký dosah 
merania. Táto metóda bola využitá aj pri podrobnom meraní. [2] 

Fotogrametria 

Je veda, spôsob a technológia, ktorá sa zaujíma získavaním alej využite ných 
meraní a produktov, ktoré sa dajú získa  z fotogrametrického záznamu. Ten môžeme 
získa  analógovou alebo digitálnou formou. Z mera ských záznamov sa dajú odvodi
umiestnenie, ve kos  a tvar meraného predmetu v priestore. [2] 

   Fotogrametria sa delí na jednosnímkovú a dvoj- a viacsnímkovú fotogrametriu, 
alej na pozemnú a leteckú. Jednosnímková fotogrametria sa používa pri špeciálnych 

prípadoch, a to vtedy ak je meraný predmet rovinný alebo aspo  približne rovinný. 
Metódy, ktoré majú za cie  ur i  3D vyjadrenie meraného predmetu musia využi  dva 
alebo viacej snímkou. [2] 

 Pri pozemnej fotogrametrii je stanovisko nepohyblivé. Dosah je cca 500 m 
a presnos  je závislá od vzdialenosti meraného predmetu od komory. Táto metóda by sa 
dala využi  pre zameranie portálov tunela. [2] 

 Pri leteckej fotogrametrii je fotokomora umiestnená v lietadle alebo v inom 
dopravnom prostriedku. Preto nie je možné presne ur i  priestorovú polohu snímku 
v okamžiku jeho vytvorenia. Preto je nutné využi  pozemné vlícovacie body. Táto metóda 
by sa dala využi  pre zameranie terénu v okolí tunela. [2] 
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Laserové skenovanie 

Je to nová technológia, založená na priestorovej polárnej metóde a bez hranolového 
dia komeru. Laserové skenery umož ujú neselektívne meranie obrovského množstva 
bodov (mra na) na povrchu meraného objektu. Rádovo sa jedná o tisíce až milión 
meraných bodov za sekundu. Z týchto nameraných bodov je možné s využitým 
predpokladu o jeho geometrii vymodelova  meraný predmet. [2] 

 Pozemné laserové skenovanie sa využíva v mnohých oblastiach. V našom prípade 
by sa dalo použi  pre naskenovanie ostenia železni ného tunelu a portálov tunela 
a následne z nameraných dát vyhotovi  priestorový model. [2] 

 Letecké laserové skenovanie funguje v princípe rovnako ako pozemné. Používajú 
sa ale konštruk ne robustnejšie  a výkonnejšie skenery s alšími doplnkovými prístrojmi. 
Táto metóda, podobne ako letecká fotogrametria by sa dala použi  pre zameranie povrchu 
terénu v okolí tunela. [2] 

DPZ 

 Táto metóda sa zaoberá vytváraním leteckých a družicových snímkou, ich 
spracovanie a analýzu za ú elom tvorby topografických tematických máp. Pre DPZ platí, 
že nie je v priamom kontakte s danými javmi i plochami, údaje sa merajú z lietadiel alebo 
z družíc. DPZ je obmedzený na metódy vyžarujúce elektromagnetické žiarenie, využíva 
viacej intervalov spektra. [2] 

 Rozdelenie DPZ na pasívne, ktoré iba príma žiarenie a aktívne, ktoré príjme 
odrazené žiarenie. U družíc sa oproti fotogrametrii asto využívajú skenery. Rozlíšenie sa 
pohybuje okolo 1 m. [2] 

 Táto metóda by sadala využi  pri meraní terénu v okolí tunela. 

GNSS 

 Táto metóda bola popísaná už v predchádzajúcej kapitole. Využitie tejto metódy je 
závislé na priamej vidite nosti na družice, a ke že sa železni ný tunel nachádza 
v zalesnenom území, je táto metóda pre naše ú ely nevyužite ná.      
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3.1. Zameranie terénu v okolí a nad tunelom 

Pre vytvorenie presného digitálneho modelu reliéfu bolo nutné zamera  dostato ne 
hustú sie  bodov, ktorá by o najreálnejšie prezentovala terén. Predmetom merania boli 
prvky terénu, kde sa menil priebeh terénu. Pri rovinatom teréne, alebo mierne sklonenom 
sa hustota meraných bodov zvolila tak, ako to meranie v zalesnenom území dovo ovalo. 
Spravidla sa volila hustota po cca 10 m.  

Obr. . 36: Zameranie terénu 

 Obsahom ú elovej mapy okrem výškopisu aj polohopis. Predmetom polohopisného 
merania bol okrem železni ného telesa, ktoré rozoberieme v nasledujúcej kapitole aj 
zameranie spevnených a nespevnených lesných ciest, rozhranie kultúr pozemkov 
a vodstvo. Lesné cesty a potok sa zameriavali osou cesty, resp. potoka. Pri meraní bola 
použitá metóda elektronickej tachymetrie s prístrojom Leica TCR 1202.  
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Obr. . 37: Zameranie terénu prístrojom Leica TCR 1202 

3.2. Zameranie železni ného telesa 

Zameranie železni ného telesa sa skladá z polohového a výškového zamerania osi 
železnice, portálov tunela, železni ného tunelu a odvodnenia v okolí. Pri meraní bola 
použitá metóda elektronickej tachymetrie. Použitý prístroj bol Leica TCR 1202. 

Zameranie osi železnice 

 Os železnice je definovaná ako stred rozchodu ko ajníc, iže v teréne sa nedá bez 
patri ných pomôcok priamo ur i  ani zamera . Pre potreby tohto merania bola vytvorená 
pomôcka (vi . obr. . 38), pomocou ktorej sa dala presne zamera  os ko ajnice.  
Zameraním osí oboch ko ajníc sa následne už z vypo ítaných súradníc dá ahko dopo íta
os železnice. Osi ko ajníc boli merané po cca 20 m v rovnej asti a v oblúkovej hustejšie. 
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Obr. . 38: Pomôcka pre zameranie osi ko ajnice  

Zameranie portálov tunela 

Zameranie portálov tunela sa uskuto nilo pomocou bez odrazového dia komeru zo 
stanovísk, ktoré sa nachádzali v blízkosti portálov. Predmetom merania boli body, 
v ktorých portál tunelu dotýkal terénu.  

Obr. . 39: Zameranie portálu tunela 
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Zameranie železni ného tunela  

Predmetom merania bolo ostenie tunela a zameranie bezpe nostných výklenkov. 
Meranie sa uskuto nilo pomocou bez odrazového dia komeru. Priebeh tunela bol 
zameraný po profiloch. Vzdialenos  medzi jednotlivými profilmi bola rôzna. Meraný profil 
sa vždy nachádzal na bode stanoviska. Interval bodov na ostení bol cca 0,5 m. Celkovo 
bolo zameraných osem profilov, z toho dva sú vstupné a 20 bezpe nostných výklenkov (10 
na každej strane).  

Obr. . 40: Zameranie železni ného tunela  

Zameranie odvodnenia 

V okolí portálov a železni nej trate sa nachádza odvodnenie. Odvodnenie v okolí 
portálu je tvorené priekopou vytvorenou z kamenných tvárnic a odvodnenie v okolí trate 
suchou priekopou. Predmetom merania bola os priekopy. 

3.3. Spracovanie podrobného merania 

Pri podrobnom meraní polohopisu a výškopisu bolo celkom zameraných 839 bodov 
zo 17-ich stanovísk. Výsledky podrobného merania sú zobrazené v zápisníkoch (vi . 
Príloha 5.1). Spracovanie podrobného merania sa vykonalo v softvéry Groma v.7, 
pomocou funkcie „Spracovanie meraní dávkou“. Výpo tové protokoly a zoznamy súradníc 
podrobných bodov sú zobrazené v prílohe (Príloha 5.2, resp. Príloha 5.3).  
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4. VYHOTOVENIE GRAFICKÝCH VÝSTUPOV 

Po meraní v teréne a spracovaní výsledkov nasledovala alšia etapa práce 
v kancelárii, tzv. vyhotovenie grafických výstupov. Pod týmto pojmom sa rozumie 
vyhotovenie: 

- mera ských ná rtov 
- preh adnej mapy BP 
- ú elovej mapy  
- DMR 
- pozd žneho profilu 
- prie nych profilov. 

Vyhotovenie týchto výstupov sa realizovalo v softvéri AutoCad Civil 3D 2011. Pre 
importovanie nameraných bodov bolo nutné zameni  súradnice: X Y , Y X a prida  im 
záporné znamienka, ke že súradnicová sústava v AutoCade je v 3. kvadrante a v S-JTSK 
v prvom. Grafické výstupy boli vyhotovené v analógovej aj digitálnej forme (formát .pdf). 

4.1. Tvorba ú elovej mapy 

Ú elová mapa je zmenšená generalizovaná as  zemského povrchu zobrazeného 
v rovinne v danej mierke. Táto mapa poskytuje špeciálne informácie a je vytvorená 
k danému ú elu, v našom prípade, zobrazenie železni ného tunela. Mapu môžeme 
klasifikova  z h adiska rôznych kritérií, napr.: 

- pod a mierky: mapy ve kých mierok 1:5000 a vä šie, mapy stredných 
mierok 1:5000- 1:200000, mapy malých mierok 1:200000 a menšie 

- pod a formy: analógové a digitálne 
- pod a pôvodu: pôvodné a odvodené. 

Ú elové mapy v SR sú napr. Technická mapa mesta, Základná mapa závodu, Jednotná 
železni ná mapa, Základná mapa dia nice, at . 

 Obsah mapy tvorí nieko ko prvkov: 

- polohopis: v našom prípade os železnice, obrys tunela, obrys portálov, lesné 
spevnené a nespevnené cesty, potok, odvod ovacia stoka, rozmedzie kultúr,  

- výškopis: v našom prípade tvarom topografických plôch zobrazených 
pomocou vrstevníc s intervalom 1 m, zosilnenými vrstevnicami po 5 m 



Juraj Pražienka: Tvorba ú elovej mapy a digitálny model reliéfu v železni nom tuneli 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

57 
2013/2014  

s popisom výšky a relatívnymi výškami uvádzajúcimi h bku odvod ovacej 
stoky vo i okolitému terénu, výškopis je zobrazený hnedou, 

- popis: v našom prípade šírka rozchodu ko ajníc, stani enie tunela a legenda, 
- rám mapy: ohrani uje kresbu mapy, súradnicová sie . 

Ú elová mapa bola vyhotovená v programe AutoCad Civil 3D 2011. Výškopis bol 
vytvorený pomocou funkcie digitálneho modelu terénu a následne vyhladený na 80%. 
Mapa je vyhotovená v mierke 1:500 vo formáte 891x 1680 mm v digitálnej (formát .pdf 
alebo .dwg) ako aj v analógovej. Výsledný grafický výstup je zobrazený v prílohe (vi . 
Príloha 7). 

4.2. Tvorba DMR 

Digitálny model reliéfu je digitálna prezentácia zemského povrchu v pamäti 
po íta a, ktorá je zložená z dát a interpola ného algoritmu umož ujúceho odvodzova
nadmorské výšky v ubovo ných bodoch nachádzajúcich sa vnútri modelovanej oblasti. 
[11] 

Prvky charakterizujúce reliéf sú miesta rovinná, s narušenú rovinu alebo terénne 
stupne prírodné alebo umelé. Zvláštne terénne tvary sú údolnice, chrbátnice, vrcholy, 
sedlá, terasy a iné, ktoré udávajú charakteristický tvar reliéfu. Tieto javy sa v DMR 
nazývajú singularitami, matematicky definované ako nespojité funkcie alebo ich derivácie. 
Tieto singularity robia reliéf matematicky nedefinovate ný, preto je nutné plochu rozdeli
na menšie asti, aby ich hranice viedli po singularitách. Ak sú asti zvolené tak, aby bolo 
možné ur i  ich geometriu, je matematická definícia povrchu vyriešená. Týmto dostávame 
množinu hladkých plôch, ktorá sa vzájomne stýka na hranách a vo vrcholoch. Takáto 
množina potom popisuje nie len terén, ale aj využíva k popisu takmer všetkých hmotných 
objektov. [5] 

V dnešnej dobe je ve ký výber softvéru pre spracovanie DMR. Pre vypracovanie 
DMR sa používajú dva typy softvérov: CAD systémy a GIS systémy. Softvér GIS ponúka 
jednoduchšiu prácu s vä šími územiami, ponúka jednoduchšiu možnos  prida alšie 
mapové prvky ako inžinierske siete, cesty, železnice a alšie. Nevýhodou tohto typu je 
nutná generalizácia prvku reliéfu a stupe  rozlišovacej schopnosti. Softvér CAD sa 
využíva pri modelovaní menšieho územia, kde vo výsledku sa požaduje presnos  vo 
vyjadrení lokálnych nerovností a prvkov. V našom prípade je použitý CAD systém. [5] 
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Získavanie primárnych informácii 

Primárne informácie (súradnice terénu) pre tvorbu DMR môžeme získa : 

- geodetickým meraním v teréne (v našom prípade), 
- fotogrametricky, vyhotovením leteckých alebo pozemných snímkou, 
- vektorizáciou existujúcich máp, 
- DPZ. 

Model TIN 

Model typu TIN je tvorený trianguláciou zameraných bodov, ím vzniknú 
elementárne plochy v tvare nepravidelných rovinných trojuholníkov, ktoré k sebe 
priliehajú hranami a vrcholmi. Tento model tvorí nepravidelnú sie  trojuholníkov 
priliehajúcich k terénu. Interpolácia sa vykonáva lineárne v trojuholníkoch. Vrcholy 
trojuholníkov tvoria podrobné body. Vrcholy trojuholníkov sa volia tak, aby o 
najreálnejšie vystihovali priebeh terénu. Tento model je vhodný pre zložité terény, ale je  
nutný ve ký objem dát, o vyžaduje lepšie hardvérové vybavenie. [5] 

 Tento typ realizácie DMR bol použitý pre vypracovanie DMR železni ného tunelu 
v softvéry AutoCad Civil 3D 2011. 

Zobrazenie 

CAD systémy používajú pre zobrazenie modelu terénu rôzne spôsoby, používané 
pre zobrazenie objemových telies. Pri terénnych modeloch sa stretávame s rozsiahlymi 
a ve mi špecifickými dátami, preto sa okrem klasických metód používajú aj metódy 
zobrazenia povrchu pomocou vrstevníc v pôdoryse. Pri tvorbe DMR sa používajú 
špecifické metódy a kombinácie metód, ktoré sa inde nevyskytujú. Ide o kombinácie 
rovinných, rovnobežných a stredových metód premietania. [5] 

Vizualizácia 

Vizualizáciou sú ozna ované techniky, ktorými je možno vytvori  fotorealistické 
zobrazenie priestorových objektov. Výpo et zobrazenia je vykonaný prevodom 
priestorových súradníc do roviny. Najpoužívanejší je tzv. drôtový model, ale rovnako asto 
sa používajú modely s plnými plochami, ktoré alej dopl ujú nástroje vykreslovania. [5] 
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Tvorba DMR železni ného tunelu 

Ako bolo spomenuté už v predchádzajúcej kapitole, DMR bol vytvorený v softvéry 
AutoCad Civil 3D 2011. Získané dáta (súradnice bodov) je možné do Cad systému 
importova  rôznymi spôsobmi. V našom prípade bol zvolený postup pomocou funkcie 
body- vytvori - import bodov. V tomto prípade sa na importujú body pomocou textového 
súboru vo forme PXYZ. Pri importovaní bodov je nutné dba  rôzny kvadrant Cad systému 
a S-JTSK a oto enie osí ( . Po na importovaní bodov sa vytvorí povrch 
pomocou funkcie povrch- vytvori  povrch. Na výber sú dva druhy povrchov, v našom 
prípade model TIN  a rastrový model. Po vytvorení povrchu priradíme k vytvorenému 
povrchu body funkciou povrch- definícia- skupina bodov- prida . Následne pomocou 
funkcie upravi  povrch definujeme jednotlivé prvky. Záložkou hranice vyberáme uzavretú 
krivku a definujeme rozsah vytvoreného povrchu. Po zadefinovaní vonkajšej hranice 
povrchu dostávame TIN model povrchu.  

Obr. . 41: Model TIN 
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 Po vytvorení TIN modelu je už iba na užívate ovi akú prezentáciu povrchu si zvolí. 
Na výber sú vrstevnice, výšky (hypsometria), sklony, smery alebo kombinácia týchto 
metód. V našom prípade sme pre prezentáciu povrchu zvolili výšky. Po et rozsahov sme 
zvolili osem, schému dúha a typ zobrazenia 3D plochy (vi . Príloha 8). 

Obr. . 42:Hypsometria 
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4.3. Tvorba pozd žneho profilu 

Pozd žny profil je rez terénu vedený napr. osou projektovanej alebo hotovej stavby. 
Zobrazuje výškové zmeny terénu alebo projektovanej stavby v pozd žnom smere. V našom 
prípade sa jedná o pozd žny profil železni nej trate. Pozd žny profil železni nej trate 
obsahu: 

- výšky nivelety ( avého ko ajnicového pásu) 
- stani enie tra e (po 100 m- kilometrovníky) 
- výšky terénu 
- objekty 
- smerové pomery 
- ozna enie prie nych profilov 
- popis 

Vytvorenie pozd žneho profilu je možné pomocou funkcie profil- vytvori  profil povrchu. 
Avšak tento typ profilu je možný iba pre profil terénu. Dokreslenie ostatných prvkov 
profilu bolo nutné vykona  ru ne. Profil železni nej trate je trojfarebný pre lepšiu 
orientáciu. Mierka profilu je 1:1000/100 a formát 594x 1050 (vi . Príloha 9). 

4.4. Tvorba prie neho profilu 

Prie ny profil je kolmý rez terénom na obidve strany od osi navrhovanej trasy 
úpravy. Zobrazuje základné výškové zmeny terénu v prie nom smere. V našom prípade sa 
jednalo o prie ne rezy železni nej trate. Boli vyhotovené celkom tri. Každý prie ny rez 
obsahuje: 

- železni ný zvršok 
- železni né objekty ( v našom prípade tunel) 
- výšky terénu 
- stani enia terénu od osy trate  

Tak isto ako pri pozd žnom aj pri prie nych rezoch je možnos  vytvori  rezy terénu 
v AutoCade. Avšak opä  je nutné ostatok dokresli  ru ne. 
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5. ZÁVER 

Hlavnou úlohou diplomovej práce bolo vybudova  bodové pole pre polohové 
a výškové pripojenie do záväzných systémov a následné podrobné zameranie lokality 
v oblasti Poriadskeho železni ného tunelu. alej bolo nutné vyhotovi  DMR a ú elovú 
mapu tohto objektu. 

Vybudovanie bodového pola bolo realizované kombináciou viacerých geodetických  
metód ako polygónové ahy, GNSS a nivelácia. Technológiou GNSS bolo bodové pole 
pripojené do S-JTSK. Meranie bolo vyhotovené dvomi nezávislými meraniami. Pri meraní 
bola použitá rýchla statická metóda pomocou prístroja Leica GPS 1200. Na výpo et sa 
použili dáta z permanentných staníc siete SKPOS a CZEPOS zo Senice, Tren ína 
a Hodonína. Výpo et sa vykonal v softvéri Leica GeoOffice. Pre transformáciu súradníc 
z WGS84 do S-JTSK sa použil globálny transforma ný k u  pre Slovensko od firmy 
Leica. Stredné polohové chyby mp dosahovali maximálne hodnoty 0,02 m. Zhustenie 
bodového po a sa realizovalo pomocou polygónových ahov. Celkovo boli realizované tri. 
Uhly a d žky sa merali v dvoch skupinách pomocou prístroja Leica TCR 1202. Polygónové 
ahy boli vypo ítané v softvéri WKokeš a vyrovnané MNŠ. Dosiahnuté presnosti sp ajú 

krajné odchýlky pre body 3. triedy presnosti ur enej polygónovými ahmi.   

Pre pripojenie do výškového systému Bpv bol použitý bod štátnej nivela nej siete 
. 2, ktorý sa nachádzal na rodinnom dome p. . 47 v blízkosti meraného objektu. Pre 

pripojovacie meranie bola použitá metóda technickej nivelácie, pomocou digitálneho 
nivela ného prístroja Leica Sprinter 100M. Namerané výsledky boli spracované v softvéri 
Microsoft Excel.   

Podrobné meranie sa realizovalo metódou elektronickej tachymetrie. Predmetom 
merania bol železni ný tunel s portálmi, železni né ko aje a terén v okolí. Celkovo bolo 
zameraných 839 podrobných bodov. Pri meraní bol použitý prístroj Leica TCR 1202. 
Podrobné meranie bolo spracované v softvéri Groma v.8. 

Z nameraných dát bola vytvorená ú elová mapa v mierke 1:500. Táto mapa bola 
vytvorená pod a normy STN 013410 a STN 013411. alej bol vytvorený digitálny model 
terénu. Prezentácia terénu bol zvolená pomocou hypsonometrie. DMR bol vytvorený 
pomocou softvéru AutoCad Civil 3D 2011. alšími grafickými prílohami je pozd žny 
profil, prie ne profily a digitálny model terénu a tunelu. 

Táto práca zahr uje praktické aj teoretické poznatky o problematike projektu 
železni ného tunelu a poskytuje všetky požadované výsledky od prípravy až po vytvorenie 
výstupných grafických príloh. Je ju možné použi  aj ako návod na tvorbu digitálneho 
modelu reliéfu v softvéry AutoCad Cicil 3D.  
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