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ANOTACE 

Táto bakalárska práca sa zaoberá zameraním hodinovej veže v Banskej Bystrici. 

Cieľom tejto práce je vykonať geodetické meranie a na základe tohto merania určiť 

odchýlky vertikálnych hrán od zvislice hodinovej veže. 

Výsledkom tejto bakalárskej práce budú odchýlky vertikálnych hrán od zvislice 

a grafické znázornenie meraného objektu. 

Kľúčové slová: odchýlka, zvislica, grafické znázornenie, objekt, posun 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

This work deals with surveying clock tower in Banská Bystrica. The aim of this work 

is to perform geodetic measurements and on the basis of this measurement to determine 

deviations from the vertical edges of the vertical clock tower.  

The result of this work will be vertical deviation from the vertical edges and graphic 

representation of the object being measured.  

Keywords: deviation, vertical line, graphical representation, object, shift 
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V posledných desaťročiach je čoraz častejšie potreba zameriavať posuny 

a pretvorenia stavebných objektov. Na stabilitu stavieb veľkých rozmerov alebo výšok 

pôsobí mnoho fyzikálnych faktorov napríklad pod dolované územia alebo spodná voda a to 

je príčinou posunov, sadania, naklonenia alebo pretvorenia týchto stavieb. Táto bakalárska 

práca sa venuje posunom a pretvorením stavebných objektov a ich určovaniu geodetickými 

metódami. 

Témou tejto bakalárskej práce je zameranie a určenie odklonu hodinovej veže 

v Banskej Bystrici od zvislice. Za účelom zistiť odchýlky vertikálnych hrán veže od 

zvislice boli uskutočnené geodetické merania už v roku 1956. Dôvod tohto merania bol 

ten, že vychýlenie veže sa dalo pozorovať voľným okom. Úlohou tejto bakalárskej práce 

bolo toto meranie zopakovať a znovu určiť výchylku veže od jej zvislice. Vypočítané 

odchýlky mali byť porovnané z udávanými hodnotami, ktoré sú stanovené na 68 cm. 

Meranie spočívalo v troch krokoch rekognoskácia terénu, tvorba meračskej siete 

a geodetické zameranie. 

Výsledkom tejto práce bude vhodné grafické zobrazenie meraného objektu 

a vypočítané odchýlky porovnané s udávanými odchýlkami.  
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Táto kapitola je rozdelená na dve časti, popis objektu a história objektu. V popise 

objektu sa uvádzajú základné informácie, kde sa objekt nachádza, kde je orientovaný. 

V druhej časti histórii objektu sa uvádza kedy sa začal stavať a ako bol prestavovaný 

a prečo sa objekt nakláňa.  

Hodinová veža je dominantou históriou mesta Banská Bystrica. Orientovaná je na 

SV okraja Námestia SNP. 

Je to vysoká štíhla stavba so štvorcovým pôdorysom. Prízemie je prístupné z čelnej 

fasády, je klenuté kamennou klenbou, ostatné priestory veže sú prístupné cez zadnú fasádu 

a sú tvorené dreveným schodiskom. 

Prízemná časť fasády ma plastickú omietkovú bosáž, ďalšie polia fasády sú 

omietnuté hladkou omietkou. V hornej časti veže je kovaná železná ochodza a ciferníky 

hodín. Strecha je krytá medeným plechom. Ďalšie informácie o hodinovej veže je možné 

nájsť v [7]. 

Hodinová veža v Banskej Bystrici sa začala stavať 4. júla 1552 ale tento rok stavba 

nebola dostavaná, kvôli financiám, ktoré boli potrebné hlavne na obranu mesta. Dôvodom 

začatia tejto stavby bolo potrebné umiestniť nové hodiny ale aj to, že hlavné banské mestá 

Štiavnica a Kremnica majú po dve hodinové veže. 

Veža nemala plniť iba nosiče hodín ale mala slúžiť aj ako strážna veža. Bola na nej 

strážna služba, čo umožňovalo včas vyhlásiť vzniknutý požiar alebo prichádzajúcich 

nepriateľov. Poplach sa vyhlasoval ohňom a delovými výstrelmi. Druhé strážne miesto 

mesta Banská Bystrica bolo na Štiavničkách. 
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Veža bola pristavaná k budove Mestskej váhy, ktorá bola dôležitým objektom mesta. 

Súkromníci, ktorý ťažili totiž nemohli voľne obchodovať so strategickým tovarom 

nevyhnutným pre banskú výrobu olovom, železom a lojom, pretože na obchod s nimi mali 

monopol banské mestá, ktoré na tento účel vytvorili osobitnú inštitúciu Mestskú váhu. 

Hodinová veža bola podľa [6] často stavebne upravovaná a to po prvý krát v roku 1566 

kedy boli na vežu umiestnené aj druhé hodiny. V tomto roku museli byť hodiny často 

opravované. Preto si mešťania určili správcu hodín, ktorý hodiny pravidelne udržiaval a 

mal za to týždenný plat. V roku 1573 boli vykonané ďalšie prestavby kedy pribudli dva 

nové hodinové ciferníky. Ďalšie stavebné úpravy prebiehali po požiaroch, ktoré vznikli v 

rokoch 1653, 1723, 1761 a 1782. Po poslednej úprave mala veža novú a inak tvarovanú 

strechu, ktorá bola z medeného plechu. 

V nasledujúcich storočiach prebiehali na veži už len drobné úpravy žiadne prestavby sa 

nekonali. Až v roku 1920 sa objavili problémy, keď boli objavené trhliny na susednom 

dome. Avšak správa mesta konštatovala, že trhliny nie sú spôsobené klesaním veže. V roku 

1956 sa výchylka veže dala už pozorovať voľným okom a následne na to Krajský národný 

výbor v Banskej Bystrici si objednal zameranie veže s cieľom zistiť výchylku veže od 

zvislej zvislice. Technická správa odôvodnila výchylku veže ako zvýšeným prítokom 

spodnej vody ale tiež upozorňuje na pivnicu pod vežou, ktorú nebolo možné preskúmať 

kvôli jej zamurovaniu počas vojny. 

Podľa [7] v roku 1959 Ing. Jozef Poštulka mal zrealizovať sanácie základov veže. Po 

obhliadke veže dal vykopať sondy na zistenie hĺbky základov veže. Sondami sa zistilo, že 

veža nemá dostatočne hlboké základy, ale iba murivo do hĺbky cca 300 mm pod úrovňou 

terénu. Návrh sanácie predpísal podchytenie veže novými základmi na troch prístupných 

stranách do hĺbky 1,5 m. Ďalej požadoval vylúčenie premávky motorovými vozidlami 

priamo u veže a vodotesné spevnenie trávnatého povrchu okolo veže a tak zabrániť 

dažďovej vode dostať sa opäť pod základy. Tieto požiadavky boli splnené, prevádzka bola 

odklonená a plocha okolo veže bola vyasfaltovaná. Do veži bola inštalovaná olovnica, 

ktorá bola zavesená hore vo veži a dole na doske ukazovala výchylku veže. Pri 

pravidelnom pozorovaní v nasledujúcich rokoch po sanácii sa obnovila trhlina v susednom 

dome ale toto v priebehu 35 rokov od sanácie prakticky ustalo. 
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Na koľko výchylka veže v roku 1994 predstavovala 680 mm, svedčilo to o ukončení 

sadania základov veže. Na základe týchto údajov bol zmenený vstup do veže a pôvodné 

schodisko nahradilo nové zo 101 schodmi. Po týchto úpravách bola veža sprístupnená 

verejnosti. 
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V poslednom období je zvýšená pozornosť meraniu posunov a pretvorení stavebných 

objektov a ich fyzikálnych faktorov, ktoré pôsobia na stabilitu a prevádzkovú spoľahlivosť 

objektov. Stavby sa projektujú a stavajú na pozemkoch s horšími geologickými 

a hydrogeologickými podmienkami a často mávajú zložitú konštrukciu, veľké rozmery 

a výšku. 

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov v súčasnosti patrí do pomerne 

rozsiahlej technickej oblasti pri budovaní a prevádzke stavebných objektov a dosahuje 

veľmi dobrú úroveň pri všetkých druhoch stavieb. Posuny a pretvorenia stavieb môžeme 

podľa [2] merať fyzikálnymi metódami medzi, ktoré patria aj geodetické metódy, prístroje 

a pomôcky. V popredí sú geodetické metódy, pretože poskytujú informácie o správaní 

stavebných objektov vo všetkých smeroch v danom čase v relatívnych a absolútnych 

hodnotách. 

Pod slovami posun a pretvorenie rozumieme podľa [2] zmeny v priestorovej polohe 

stavebného objektu. Tieto zmeny sa snažíme zistiť rozličnými metódami na modeloch 

objektov ale v praxi samozrejme priamo na objektoch v teréne. Posun môžeme definovať 

ako priestorové zmeny v polohe stavebného objektu oproti základnému meraniu. 

Pretvorenie stavebného objektu vyjadruje zmenu tvaru v konštrukcii stavebného objektu 

oproti základnému meraniu. Meraním sa určuje charakter a veľkosť týchto zmien oproti 

základnému meraniu alebo normálnej polohy. 

Základné pojmy podľa [2]: 

Sadanie  - je zvislá zložka posunu smerom nadol, je vyvolané stlačením  

     základovej pôdy, v banskom meračstve sa využíva názov pokles. 

Zdvíhanie - zvislá zložka posunu smerom hore. 

Naklonenie - odchýlenie zvislej osi objektu od zvislice. 

Pootočenie - uhlová odchýlka objektu od jeho pôvodnej polohy , pričom os 

     otáčania je všeobecne položená. 
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Priehyb   - pretvorenie objektu v kolmom smere na prevládajúci smer. 

Zosuv   - jav, ktorý vzniká pôsobením zemskej tiaže pri porušení 

      stability svahov. 

Absolútny posun  - posun vyjadrený v absolútnej sústave nezávislej od  

      sledovaného objektu. 

Relatívny posun  - posun vyjadrený vzhľadom k relatívnu vzťažnú sústavu 

      alebo vzťažný bod. 

Vzťažný bod   - polohovo alebo výškovo určený bod, ku ktorému sa 

      vyjadrujú merané posuny alebo pretvorenia stavebných 

      objektov. 

Vzťažná sústava  - súbor vybraných pevných bodov, ku ktorým sa vyjadrujú 

      priestorové zmeny v polohe meraných bodov pri meraní  

      posunov stavieb. 

Pevný bod   - je trvalo stabilizovaný bod mimo meraného objektu. 

Pozorovaný bod  - je to bod, ktorý je na objekte alebo jeho časti. 

Overovací bod   - je to pevný bod, ktorý slúži na overovanie stability iných 

       pevných bodov. 

Pripojovací bod   - je to pevný bod, z ktorého vychádzame pri určovaní  

       smerov, dĺžky a výšky. 

Stabilitu stavebných objektov ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré spôsobujú dočasné, 

alebo trvalé sadanie základov stavebných objektov. Pri týchto zmenách nastávajú 

vertikálne a horizontálne zmeny celého objektu, naklonenie alebo tvarové zmeny základov 

objektov. Po zaťažení základovej pôdy stavebným objektom sa pôda stlačí a objekt sadne. 

Niektoré základové pôdy sú menej stlačiteľné napríklad štrkopiesok alebo uhoľnatý piesok 

a stavby na nich postavené sadnú len o niekoľko milimetrov. Iné základové pôdy sú 

stlačiteľné viac a objekty postavené na nich sadajú až o niekoľko decimetrov. Pokiaľ 

objekt sadne rovnomerne nenastávajú žiadne problémy ale ak objekt sadne nerovnomerne 
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nastávajú problémy v podobe pretvorení objektov alebo v podobe trhlín na objekte. 

U niektorých stavebných objektov sa sadanie neprejaví hneď po dokončení stavby ale až 

po niekoľkých rokoch. 

Sadanie stavebných objektov záleží od ich hmotnosti, veľkosti, tvaru a hĺbky 

základov a samozrejme aj od druhu základovej pôdy. Vplyvy, ktoré spôsobujú posuny 

a pretváranie stavebných objektov môžeme rozdeliť podľa [2] do dvoch skupín: 

Celkové vplyvy spojené inžiniersko-geologických a hydrogeologických 

podmienok a fyzikálno-mechanických vlastností podložia.  

Čiastočné vplyvy súvisiace s chybami v prieskumoch, projektovaní, 

realizácií v stavebných prácach, kvalite materiálov, vnútorných a 

vonkajších vplyvov. 

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov predpisuje príslušný stavebný 

úrad a to vtedy, keď sa objavia viditeľné zmeny na objekte napríklad v podobe trhlín, alebo 

keď sa predvídajú pretvorenia stavieb pri nových výstavbách blízkosti existujúcich stavieb. 
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Metódy merania posunov a pretvorení môžeme rozdeliť podľa [3] do týchto skupín:  

metódy merania zvislých posunov, 

metódy merania vodorovných posunov, 

metódy merania priestorových posunov, 

metódy merania naklonenia. 

Zvislé posuny môžeme podľa [2] určiť:  

geometrickou niveláciou, 

hydrostatickou niveláciou, 

trigonometrickou metódou. 

Pri meraní zvislých posunov sa používa najbežnejšia metóda geometrická nivelácia. 

Používa sa veľmi presná nivelácia alebo presná nivelácia a pri náročných úlohách zvlášť 

presná nivelácia.  

  Pri meraní niveláciou sa používa postup geometrickej nivelácie zo stredu. Touto 

metódou eliminujeme niektoré systematické a náhodné chyby. Avšak v špeciálnych 

prípadoch, napríklad v priemyselných závodoch, kde nemôžeme dodržať postup 

geometrickej nivelácie zo stredu sa používajú rôzne dĺžky zámer alebo zámery stranou. 

Geometrickou niveláciou určujeme prevýšenie medzi dvoma bodmi, princíp je zobrazený 

na obrázku 1. Nivelačný prístroj sa postaví medzi body, na ktoré sa postavia vo zvislej 

polohe nivelačné laty. Potom nivelačným prístrojom odčítame hodnoty latových úsekov na 

oboch latách ,,z“ a ,,p“, pričom ,,z“ je zámera vzad a ,,p“ je zámera vpred. Potom z 

odčítaných hodnôt sa vypočíta podľa [4] prevýšenie medzi bodmi zo vzťahu: 

.                           (1)
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Obr. 1. Princíp geometrickej nivelácie zo stredu [4] 

Pre zisťovanie posunov pomocou nivelácie sa používa prevýšenie medzi 

pozorovanými bodmi, len málo kedy sa posun počíta pomocou výškových kót. Obvykle sa 

používa nivelačný ťah, ktorý má pevné body A, B. Medzi bodmi A a B sú body 

pozorované 1,2 a predpokladá sa, že body A, B svoju výšku nemenia. Princíp určenia 

posunov bodov 1,2 niveláciou je na obrázku 2. kde h1, h2, h3 sú merané prevýšenia pri 

základnom meraní a h'1, h'2, h'3 sú merania pri n-tom meraní. Potom výpočet zvislých 

posunov bodu 1, 2 vykonáme podľa vzťahov podľa [2]: 

     ,     (2) 

   .  (3) 

 

Obr. 2. Princíp určenia zvislých posunov pomocou nivelácie [2] 
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Hydrostatická nivelácia podľa [4]je metóda vhodná pre určovanie výškových zmien 

v ťažko prístupných prostrediach alebo tam, kde je nutné aby sme dosiahli presnosť takú 

ako dosahujeme optickou niveláciou. Princíp hydrostatickej nivelácie spočíva vo vlastnosti 

tekutiny, ktorá je v dvoch nádobách, ktoré sú vzdialené od seba a navzájom spojené. Pre 

tekutinu v hydrostatickej sústave platí Bernoulliho rovnica rovnováhy:      

                                                      ,               (4) 

kde p1, p2 sú tlaky vzduchu pôsobiace na hladiny tekutiny v nádobách, ρ1, ρ2 je 

hustota tekutiny v nádobách, h1, h2 sú relatívnej výšky hladín tekutiny v nádobách a ,,g“ je 

gravitačné zrýchlenie.  

Trigonometrická metóda je metóda, ktorá patrí medzi nepriame určovanie výšok. 

Výškový rozdiel sa určuje pomocou pravouhlého trojuholníka. Meraním musíme teda určiť 

vodorovnú (s) alebo šikmú (s') dĺžku, zenitový (z) alebo výškovými uhol (β) a výšku 

prístroja (i) a výšku cieľa (t) ( viz obr. 3). Potom jednotlivé prevýšenie vypočítame z týchto 

vzťahov: 

     ,               (5) 

    ,              (6) 

                   (7) 

 

Obr. 3. Princíp trigonometrického merania výšok [4] 
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Pri bodoch, ktoré sú merané vo vzdialenosti väčšej ako 300 m, musíme podľa [4] 

zavádzať opravy zo zakrivenia Zeme a refrakcie. 

Okrem určovania prevýšenia môžeme podľa [2] trigonometrickou metódou zisťovať 

aj priestorové zmeny pozorovaných bodov a to zmeny v smere súradnicových os x, y, z. 

Toto nám umožňuje určovať posuny, pretvorenia stavieb alebo pozorovaných bodov. 

Výškové posuny vypočítame na základe uhlových a dĺžkových zmien pri kontrolných 

meraniach oproti základnému meraniu. Zvislé posuny teda zisťujeme zo zmien výškových 

alebo zenitových uhlov meraním v dvoch časových úsekoch z pevných bodov. Posun 

pozorovaného bodu vypočítame podľa obr. 4, podľa vzťahov: 

     ,               (8) 

    ,              (9) 

kde i, i′  sú výšky prístrojov, 

β, β′  - výškové uhly, 

d, d′  - vzdialenosti od stanoviska po pozorovaný bod, 

Or, O′r  - opravy z refrakcie a zo zakrivenia Zeme, 

Δhs  - výšková zmena stanoviska prístroja, 

hp, h′p  - výšky pozorovaných bodov pri základnom meraní a n- tom meraní. 

Potom výškové zmeny pozorovaného bodu vypočítame podľa vzťahu:  

        ,           (10) 

Po úprave vzorca dostaneme 

 

        
′

²
,          (11) 

kde  ΔHje výškový rozdiel horizontu prístroja n-tého merania oproti základnému, 

d= ( Δdp + Δds ) je dĺžkový rozdiel zámery n- tého merania oproti základnému, 

Δβ= β′ - β je uhlový rozdiel n- tého merania oproti základnému. 
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Výrazy A=  , B= tgβ sú konštantné hodnoty, ktoré meriame len pri základnom 

meraní. 

 

Obr. 4. Princíp určenia zvislých posunov pomocou trigonometrického merania [2] 

Meranie vodorovných posunov môžeme podľa [2] určiť:  

zámernou priamkou, 

trigonometrickou metódou, 

polygonometricky. 

Metóda merania vodorovných posunov od zámernej priamky patrí medzi veľmi 

rýchle a jednoduché metódy. Princíp spočíva v meraní polohových odchýlok 

pozorovaného bodu od zámernej priamky, ktorá je daná dvoma pevnými bodmi A, B. Na 

začiatku priamky je postavený prístroj (P) a na konci priamky je postavený zámerný terč 

(T). Pri meraní vodorovných posunov pozorovaných bodov touto metódou môžeme podľa 

[2] merať tromi spôsobmi: 
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pomocou posuvného terča s lineárnym meradlom, 

pomocou meraní paralaktických uhlov, 

pomocou pevnej zámernej značky s transverzálnym meradlom. 

Najviac sa používajú prvé dva spôsoby. Tretí spôsob sa nevyužíva, pretože presnosť 

výsledkov je veľmi malá. 

Prvý spôsob merania pomocou posuvného terča (T) s lineárnym meradlom spočíva v 

tom, že cieľový znak zaradíme do smeru zámernej priamky a lineárnym meradlom s 

mikrometrickou skrutkou odčítame jeho polohu. Cieľový znak sa zaradí do zámernej 

priamky pomocou kolimátora. Meranie musí byť vykonané v dvoch polohách 

ďalekohľadu. Meranie týmto spôsobom môžeme vykonávať vtedy ak sú priečne posuny 

pozorovaného bodu menšie ako 100 mm. Touto metódou dosahujeme presnosť ± 0.2mm 

až 0,4 mm. Viac informácií o meraní vodorovných posunov uvádza [2],[1]. 

 

Obr. 5. Princíp merania vodorovných posunov od zámernej priamky [2] 

Meranie paralaktických uhlov spočíva v určovaní vodorovných zmien medzi 

pozorovaným a pevným bodom. Priečny posun v polohe pozorovaného bodu vypočítame 

podľa obr. 5, podľa vzťahu: 

                                                                     .                         (12) 

Dĺžky od stanoviska prístroja po pozorovaný bod stačí určiť len raz a to pri 

základnom meraní. Presnosť výsledkov tejto metódy závisí na presnosti merania 

paralaktických uhlov, čiže na meranie uhlov musíme použiť presné prístroje napríklad 

Wild T 3.  

Túto metódu môžeme využiť pri meraní vodorovných posunov nosných konštrukcií 

mostov, oporných múrov cestných objektov alebo koruny betónových priehrad. Stabilitu 

zámernej priamky overujeme zaisťovacími bodmi A, B alebo pomocou pretínania späť na 

iné známe pevné body. 
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Pri meraní vodorovných posunov trigonometrickou metódou môžeme rovnako ako 

pri meraní zvislých posunov určovať priestorové zmeny pozorovaných bodov v smere 

súradnicových os y, x, z ale pri zisťovaní vodorovných posunov sa väčšinou bavíme o 

zmene polohy pozorovaného bodu, čiže v smere súradnicových os y, x. Pri určovaní podľa 

[2], vodorovných posunov sa používa trigonometrická metóda pretínanie napred z uhlov. 

Metóda teda spočíva v meraní vodorovných uhlov z dvoch alebo viacerých pevných 

bodov. Posuny určíme na základe uhlovej zmeny a známej dĺžky oproti základnému 

meraniu. Veľkosť vodorovných posunov môžeme určiť z pravouhlých súradníc alebo 

graficky. 

Polohové posuny pozorovaných bodov graficky určíme na základe uhlových zmien a 

známej dĺžky priečne posuny (q) v kolmom smere na zámeru podľa vzťahu: 

     .                         (13) 

Pri určovaní posunov pozorovaných bodov z pravouhlých súradníc používame tieto 

vzťahy: 

                           ,            (14) 

   .            (15) 

 

Obr. 6. Princíp trigonometrického merania      Obr. 7. Princíp určenia posunov  

  posunov [2]       z pravouhlých súradníc [2] 
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Pre určovanie vodorovných posunov trigonometrickou metódou sa zvyčajne 

vybuduje meračská sieť z pevných bodov, ktoré majú tvar betónových pilierov. Meračská 

sieť by mala podľa [2], pozostávať z troch až štyroch observačných bodov, z dvoch až 

troch orientačných bodov, troch až štyroch zaisťovacích bodov alebo jedného až dvoch 

pripojovacích bodov. Betónové piliere by mali byť vhodne zaizolované, pretože tepelnými 

vplyvmi môže nastať posun týchto pilierov. Pretože meračská sieť a jej tvar závisí od 

veľkosti a tvaru stavby poznáme dva typy meračskej siete úplnú a neúplnú. Úplná 

meračská sieť obsahuje všetky štyri druhy uvedených pevných bodov. Neúplná meračská 

sieť obsahuje zvyčajne len observačné body, ktoré sú pripojené na zaisťovacie alebo 

orientačné body. Meračská sieť sa určuje pri základnom meraní. Uhly by sa mali merať v 

troch až šiestich skupinách a to v rôznych časových intervaloch aby sa vylúčili 

systematické chyby. 

Okrem metódy pretínania z uhlov môžeme posuny alebo pretvorenia stavieb určovať 

aj pretínaním z dĺžok. Meranie sa vykonáva z dvoch alebo troch stanovísk, na meranie 

dĺžok musíme použiť elektronický diaľkomer, ktorý nám umožňuje nepriamo určiť šikmú 

vzdialenosť medzi stanoviskom a pozorovaným bodom.  

Trigonometrická metóda je podľa [2], omnoho náročnejšia a nákladnejšia ako 

metóda od zámernej priamky. Avšak oproti zámernej priamky má výhody, že poskytuje 

informácie o dvoch alebo troch súradniciach čo umožňuje pretvorenia a posuny zisťovať 

na neprístupných miestach objektu. 

Polygónový ťah sa využíva tam, kde nie je možné použiť metódu od zámernej 

priamky. Zvyčajne sa používajú priame obojstranne orientované polygónové ťahy. Pri 

určovaní pretvorení a posunov stavieb sa podľa [2], používajú dva princípy, meraním 

vrcholových uhlov alebo mechanický polygónový ťah. 

Pri určovaní posunov meraním vrcholových uhlov sa posun vypočíta na základe 

zmien vrcholových uhlov pri n- tom meraní oproti základnému. Určujeme teda priečny 

posun pozorovaného bodu podľa vzťahu: 

     .             (16) 
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Obr. 8. Princíp merania vodorovných posunov polygonometricky [2] 

 

Druhý spôsob mechanický polygónový ťah určuje podľa [2], posuny na základe 

zmien meraných dĺžok a vzopätí susedných strán. Touto metódou vylučujeme vplyv chýb 

v centrovaní prístroja pri meraní vrcholových uhlov v polygónovom ťahu s krátkymi 

stranami. 

Meranie vodorovných posunov alebo pretvorení stavieb polygonometricky môžeme 

využiť napríklad pri meraní tunelov alebo hrádzí. V súčasnosti sa používa 

polygonometrická metóda v kombinácii so svetelnými diaľkomermi.  

Okrem metódy trigonometrickej kde môžeme určovať polohu pozorovaného objektu 

v smeroch súradnicových os y, x, y môžeme využiť aj metódy fotogrametrie, ktoré taktiež 

umožňujú určovať priestorové posuny alebo pretvorenia stavieb. 

Fotogrametria je podľa [5], meračská technika na určenie tvaru, veľkosti a 

priestorovej polohy objektov z meračských snímok. Umožňuje získanie geometrických ale 

aj negeometrických informácií o objektoch, ktoré sa nachádzajú na fotogrametrických 

snímkach a ich spracovanie s výstupom analógových alebo digitálnych údajov o objektoch 

do vhodného registračného zariadenia alebo iných spracovateľských jednotiek. Pri 

spracovaní a vyhodnocovaní snímok, ktoré sú centrálnou projekciou fotografovaných 

objektov, treba túto projekciu numericky alebo analógovo transformovať na ortogonálnu 

projekciu. Transformácia sa robí vhodnou výpočtovou technikou alebo 
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optickomechanickými zariadeniami. Objekt môže mať tuhé, netuhé alebo plynné 

skupenstvo. Musí ale byť fotograficky snímateľný a dostatočne osvetlený.  

Fotogrametriu rozdeľujeme podľa získavania snímok na pozemnú a leteckú. Výhoda 

fotogrametrie oproti geodetickým metódam je tá, že meranie posunov nevykonávame 

priamo na objekte, ale na optickom modely, ktorý vznikne pri stereoskopickom meraní 

dvojice meračských snímok pozorovaného objektu. 

Naklonenie podľa [3], patrí taktiež do skupiny posunov a pretvorení  objektu, pretože 

vyvoláva škody rôzneho druhu na objektoch. Naklonenie môžeme určovať nepriamo 

pomocou pozorovaných bodov umiestnených napríklad na vysokých stavbách nad sebou 

alebo nepriamo pomocou prístrojov, ktoré nám umožňujú priamo určiť naklonenie objektu. 

Naklonenie vysokej stavby môžeme určovať podľa [3], nepriamo dvoma metódami 

premietaním na stupnicu alebo pretínaním v pred z uhlov.  

Metóda premietania na stupnicu spočíva v premietnutí významných alebo 

pozorovaných bodov na stupnicu. Stanovisko prístroja volíme dostatočne ďaleko tak aby 

uhol zámery nebol veľmi strmý. Pred objekt umiestnime stupnicu, nivelačnú latu alebo 

pásmo kolmo na smer zámery. Keďže meranie sa zvyčajne meria periodicky musíme 

stupnicu aj stanovisko vhodne stabilizovať napríklad pomocou klincov alebo kolíkov. Os 

objektu určujeme ako priemer z ľavého a pravého boku stavby v danom horizonte. Pre 

dosiahnutie väčšej presnosti meriame body v dvoch polohách ďalekohľadu a robíme 

aritmetické priemery z oboch odčítaní na stupnici. Podľa obr. 9, kde na stupnici ,,1“ 

u základov odčítané hodnoty 3′ a 4′ a v hornej časti objektu hodnoty 1′ a 2′ a (D) je 

vzdialenosť teodolitu od objektu a (d) je vzdialenosť stupnice od objektu vypočítame 

celkovú odchýlku v smere stupnice podľa vzťahu: 

               .            (17) 
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Obr. 9. Princíp určenia naklonenia stavby premietaním na stupnicu [3] 

Pre meranie je veľmi dôležité umiestniť stupnicu kolmo na os zámery, pretože 

odchýlka od kolmice zväčšuje odčítaný úsek. Druhé stanovisko volíme zvyčajne kolmo na 

prvý smer a prevedieme meranie rovnako ako na stanovisku prvom. Po vypočítaní 

obidvoch odchýlok v smere stupníc dostaneme výsledný vektor (v) naklonenie ako 

spojnica priesečníkov vektorov a priesečníkov kolmíc na vektory (v1, v2). 

Matematicky určíme naklonenie objektu tak, že do päty vektoru (v) vložíme počiatok 

súradníc a osu X do vektoru ( v1), potom pre vrchol vektoru (v) platia súradnice:  

      , .                      (18)  

Odtiaľ potom  

    , ,            (19) 

kde δ je uhol medzi v1 a v. 

Výsledné naklonenie potom vypočítame zo vzťahu: 

      ,                         (20) 

kde (h) je výškový rozdiel meraných horizontov.  
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Metódou pretínaním vpred z uhlov podľa [3], na rozdiel použitia stupnice sa 

spriemerujú zamerané vodorovné uhly z pravého a ľavého boku objektu na príslušných 

horizontoch a pre každý horizont sa vypočítajú súradnice stredu objektu. Voľba stanovísk 

prístroja musí byť zase dostatočne ďaleká ako v predchádzajúcej metóde a ďalšia 

podmienka je priama viditeľnosť medzi stanoviskami. Pre určenie naklonenia potrebujeme 

zamerať vodorovné uhly a vzdialenosť medzi stanoviskami. Podľa obr. 10, meriame 

potrebné uhly α1 až α4 a z druhého stanoviska β5 až β8 a vypočítame priemerné uhly: 

αD= , αH= , βD= , βH= .                       (21) 

 

Obr. 10. Princíp určenia naklonenia stavby pretínaním vpred z uhlov [3] 

          Z vypočítaných priemerných uhlov vypočítame metódou pretínaním v pred z uhlov 

súradnice XH, YH u vrcholu objektu a  XD, YD u základov objektu. 

Výsledné naklonenie potom vypočítame zo vzťahu: 

    .            (22) 
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Pre priame určovanie naklonenia stavieb sa používajú podľa [3] špeciálne upravené 

prístroje alebo zariadenia, ktoré priamo umožňujú odčítať odchýlky naklonenia objektu. 

Tieto prístroje sa zvyčajne používajú pri zisťovaní naklonenia vysokých stavieb. 

Väčšina týchto prístrojov je založená na olovnici, kyvadle alebo libely. 

 Typickým prístrojom, ktorý patrí do tejto skupiny je pendameter. Naklonenie sa určí 

pomocou olovnice, ktorá je zavesená na vrchu objektu a v päte objekte je umiestnená 

mriežka, proti ktorej sa pohybuje hrot olovnice. Mriežka by mala byť vhodne orientovaná 

napríklad v smere súradnicových os platné súradnicové sústavy. Tvar mriežky môže byť 

pravouhlý alebo polárny. 

Pri určení pomocou pravouhlej mriežky predpokladáme, že pri osadení mriežky hrot 

olovnice ukazoval na počiatok mriežky a mriežka bola orientovaná v smere X a Y 

súradnicovej sústavy. Po naklonení stavby sa hrot olovnice pohne do bodu P′ a na mriežke 

odčítame hodnoty py, px v smere súradnicových os. Výsledný pohyb (p) a naklonenie (i) 

stavby potom určíme zo vzťahu: 

    , .                        (23) 

Polárna mriežka je zložená z kružníc v danom intervale. Stred mriežky sa umiestni 

pod hrot olovnice a mriežka sa orientuje buď v smere súradnicového systému alebo podľa 

stien objektu. Po naklonení objektu sa jednoducho odčíta výsledné naklonenie na mriežke 

a presnosť odčítania závisí na intervale mriežky. 

Ďalšími typickými prístrojmi sú prístroje kyvadlové. Ich súčasťou je kyvadlo spojené 

buď priamo alebo mechanickým prevodom so zariadením, ktoré umožňuje priamo odčítať 

veľkosť naklonenia stavby. Príkladom takéhoto zariadenia je optické zariadenie, ktoré 

používa zrkadlo Z, ktorého uhlové natočene δ je sledované pomocou posunu Δ obrazu na 

stupnici S, odrazeného zrkadlom a pozorovaný ďalekohľadom d. 

Posun obrazu je mierov dvojnásobku uhlového natočenia, takže pri vzdialenosti l 

stupnice a ďalekohľadu od zrkadla je uhol natočenia: 

     .             (24) 
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Obr. 11. Optické zariadenie používané zrkadlo [3] 

Stupnica alebo vzdialenosť ,,l“ sa dá potom upraviť tak, aby posun obrazu stupnice 

o jeden dielik zodpovedal priamemu odčítaniu naklonenia v jednotkách mm/m.   

Prístroje založené na libele používajú k určovaniu naklonenia libelu ,,L“. Po 

naklonení stavby sa libela vychýli a pomocou mikrometrickej skrutky ,,ms“ sa urovná. Na 

základe počtu ,,n“ otáčok skrutky o výške závitu ,,z“ a aktívnej dĺžky ,,l“ ramena libely 

prístroja sa určí naklonenie stavby podľa vzťahu:  

     .             (25) 

 

Obr. 12. Princíp libelového prístroja [3] 
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Zameranie hodinovej veže spočívalo v troch krokoch a to rekognoskácii terénu, 

vytvorení meračskej siete a geodetickom zamarení. Spracovanie a vyhotovenie 

zameraných dát prebiehalo v kancelárii. 

Všetky geodetické práce sa začínajú rekognoskáciou terénu. Pri tejto úlohe je treba si 

všímať existujúce body polohového bodového pola a body výškového bodového pola, 

ktoré by sme mohli použiť pre meranie v danej lokalite. Ďalej si musíme všímať vhodné 

miesta pre určenia nových stanovísk a základné charakteristiky zameriavaného objektu. 

V tomto prípade rekognoskácia prebiehala nie len v obhliadke okolitého terénu ale aj 

obhliadke objektu, ktorého mal byť zameraný tvar a na základe tohto merania určiť 

odchýlky naklonenia objektu. Po obhliadke terénu okolo stavby bolo zistené, že žiadne 

body polohového bodového pola nie sú vhodné pre toto meranie. Po tomto zistený bolo 

nutné vhodne zvoliť miesta nových bodov (stanoviská), tak aby bolo možné použiť vlastnú 

súradnicovú sieť. Ďalšou dôležitou úlohou pri rekognoskácii bolo zvoliť body na objekte, 

ktoré by dokonale vystihovali jeho tvar. Táto úloha bola časovo posunutá od rekognoskácii 

v teréne, pretože objekt bol nafotený z jednotlivých stanovísk, ktoré boli zvolené priamo 

v teréne a o zameriavaných bodoch sa uvažovalo na fotkách objektu. 

V minulosti pre určenie odchýlky vertikálnych hrán od zvislice tohto objektu 

používali metódu priameho meranie pomocou olovnice, ktorá je opísaná v kapitole 4.4.2. . 

Avšak úlohou tejto práce bolo zamerať tvar objektu a graficky ho vhodne znázorniť a určiť 

odchýlky vertikálnych hrán od zvislice. Preto musela byť použitá vhodná metóda, ktorá by 

vyriešila obidve úlohy tejto práce. 

Pre zameranie bola použitá priestorová polárna metóda. Táto metóda umožňuje 

zamerať body aj na neprístupných miestach objektu, čo bolo veľmi dôležité, pretože 

meraný objekt je vysoký 33.745 metrov a body zameriavané na ňom boli neprístupné. 
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Ďalší dôvod výber metódy bol ten, že metóda umožňuje určiť priestorovú súradnicu (z) 

meraných bodov, čo bolo potrebné pre grafické znázornenie zameriavaného objektu, avšak 

pre určenie naklonenia by postačovali súradnice x, y. Merané body boli vybrané tak, aby 

dokonale vystihovali tvar objektu a body, ktoré umožnili vypočítať naklonenie stavby. 

Keďže merané body na objekte neboli prístupné musel byť použitý vhodný prístroj, 

ktorý umožňuje merať nepriamo bez odrazného hranolu a preto bol zvolený prístroj Sokkia 

SET 3030 R3. Je to univerzálny meračský prístroj, ktorý umožňuje merať bez odrazného 

hranolu až do 350 metrov. Samozrejme okrem prístroja boli použité pomôcky statív, 

pásmo a pri zameraní orientácií odrazný hranol. 

Technické parametre prístroja 

rozmery: 186 x 171 x 345 mm 

hmotnosť: 5,9 kg 

uhlová presnosť: presnosť 1 mgon 

presnosť merania dĺžok: s hranolom 2 + 2 ppm a bez hranolu 3 + 2 ppm 

 

 

    Obrázok č. 13. Sokkia SET 3030 R3 [9] 
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Pre zameranie geometrie hodinovej veže a jej tvaru bolo potrebné ako prvé vytvoriť 

meračskú sieť. Keďže bola použitá vlastná súradnicová sieť spočívalo to len v tom vhodne 

určiť stanoviská prístroja, tak aby bolo možné do jedného bodu vložiť počiatok 

súradnicovej siete a do jednej strany meračskej siete vložiť osu X. Táto úloha bola 

vyriešená už pri rekognoskácii terénu. Boli zvolené tri stanoviská 5001, 5002, 5003, 

pričom boli vhodne zastabilizované pomocou nastreľovacích klincov. Vhodné by boli štyri 

stanoviská ale meraný objekt je z jednej strany úplne obostavaný inými budovami, takže 

nebolo možné štvrté stanovisko zvoliť. 

 

Obr. č. 14 Ortofotomapa- Vyznačenie meračskej siete [10] 

Meranie teda prebehlo na troch stanoviskách, kde sa postupovalo nasledovne. Na bod 

sa postavil prístroj, ktorý bol z horizontovaný a z centrovaný. Na každom stanovisku boli 

vždy zamerané dve orientácie, pomocou odrazného hranolu. Po zameraní orientácií sa 

nastavil prístroj na meranie bez hranolu a zamerali sa body na objekte v dvoch polohách 

ďalekohľadu, ktoré boli vopred určené pri rekognoskácii terénu v jednotlivých výškach 

ríms. Vrchná časť objektu nebola zameraná kvôli zložitosti tvaru. Body, ktoré boli 

zamerané sú vyznačené na obr. 15. Keďže sa meralo bez odrazného hranolu body, ktoré 

bolo vidieť s viacerých stanovísk boli pre kontrolu zamerané dva alebo tri krát. Meranie 
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prebehlo v čase od 10 00
 do 12 

00
 v priaznivých atmosférických podmienkach slnečno, 

mierny vietor, teplota 13 
⁰
C.  

Po zameraní objektu zo všetkých stanovísk sa v kancelárii namerané údaje z prístroja 

stiahli do počítača vo forme poznámkového bloku. 

 

Obr. č. 15 Vyznačenie meraných bodov 

Pre spracovanie nameraných dát a výpočet súradníc bodov bol použitý program 

GROMA 8. Je to program, ktorý podľa [8] je určený ku geodetickým výpočtom a 

umožňuje riešiť všetky základné geodetické úlohy. Okrem toho obsahuje jednoduchú 

grafiku a dokáže spracovávať dáta vo formáte zápisníkov, jednotlivo alebo dávkou. 

Merané údaje sa dajú priamo importovať do programu z formátu zápisníku. Po 

importovaní a otvorení sú namerané dáta zobrazené v dialógovom okne, kde dáta môžeme 

editovať, pridávať alebo mazať. Výsledkom výpočtov sú potom zoznamy súradníc 

a protokoly o výpočtoch, ktoré sa taktiež dajú editovať, pridávať alebo mazať. 

Po importovaní nameraných dát bolo potrebné ako prvé urobiť výpočet zápisníku, 

pretože smery boli merané v dvoch polohách ďalekohľadu. Po spracovaní zápisníku boli 

vypočítané súradnice stanovísk. Keďže bola použitá vlastná súradnicová sieť tak do bodu 
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5001 bol vložený počiatok súradnicovej sieti a do priamky tvorenou bodmi 5001 a 5002 

bola vložená osa X. Po vypočítaní súradníc stanovísk mohli byť vypočítané súradnice 

meraných bodov, k čomu bola použitá polárna metóda dávkou. 

Výsledkom výpočtov v programe Groma 8. sú protokoly z jednotlivých výpočtov, 

kde nájdeme aj zoznam súradníc meraných bodov. (viz Príloha 2) 

Vyhodnotenie merania spočívalo v dvoch krokoch a to v grafickom znázornení tvaru 

meraného objektu a určeniu odchýlky naklonenia meraného objektu. 

Po vypočítaní súradníc meraných bodov pre grafické znázornenie bol použitý 

program MicroStation PowerDraft V8i. Je to bežný program, ktorý využívajú geodeti pri 

zobrazovaní nameraných výsledkov. Umožňuje zobrazovať namerané dáta v 2D alebo 3D 

ďalej umožňuje priamo importovať napríklad s programu Groma celé zoznamy súradníc 

bodov, s ktorými po importovaní môžeme priamo pracovať. Výstupy z tohto programu sú 

výkresy vo formáte DWG alebo DGN. 

Pomocou aplikácie MDL boli importované súradnice bodov z programu Groma  do 

programu MicroStation. Po importovaní súradníc bodov bolo využité 3D zobrazenie 

a body boli už len jednoducho pospájané líniami tak aby vystihovali tvar objektu. Grafické 

znázornenie výsledkov merania je v Prílohe 3. 

Podstata geodetického určovania posunov spočíva podľa [5] v určovaní 

priestorových Δpoi, horizontálnych v smere osi x alebo y (Δxoi, Δyoi) , polohových Δsoi 

alebo vertikálnych Δzoi posunov. 

                            (26) 

    .                         (27) 



Róbert Púchy: Zameranie geometrie hodinovej veže v Banskej Bystrici 
 

27 

 

Výpočet vyžaduje súradnice bodu pri základnom meraní a súradnice bodu pri 

etapovom meraní.  

V tomto prípade sa meralo len etapové meranie, pričom to základné meranie nebolo 

známe. Pre určenie odchýlky naklonenia objektu bol využitý výpočet pre polohový posun 

Δsoi. Pre výpočet boli použité súradnice stredu objektu u základov a u vrcholu objektu, čo 

využívajú aj metódy nepriameho merania naklonenia opísané v kapitole 4.1.1., pričom 

stred vrcholu stavby bol priamo zameraný ( č. bodu 25 ) a stred objektu u základov bol 

určený ako priesečník uhlopriečok podstavy objektu a súradnice boli získané priamo 

z programu MicroStation (č. bodu 36 ). 

Výpočet odchýlky: 

Súradnice bodov Y [m] X [m] 

u vrcholu stavby 25H 19.210 18.608 

u základov stavby 36D 19.216 17.924 

 

Súradnicové rozdiely:    Odchýlka ΔS36D,25H  :     

     

     

        

Uhol naklonenia stavby ω: 

  

  

ω = 1.2900gon 

Na obr. 16, je zobrazené grafické znázornenie výpočtu odchýlky naklonenia objektu 

a uhlu naklonenia kde: 

body 25, 36......... sú body pri súčasnom stave objektu 

bod   25′ .............. je bod pri základnej polohe objektu 

výška h ................ je výška pri súčasnom stave objektu 
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výška h′ ............... je výška pri základnej polohe objektu 

ΔS ........................ je polohová odchýlka naklonenia objektu  

ω .......................... je uhol naklonenia objektu 

 

Obr. č. 16. Grafické znázornenie výpočtu odchýlky a uhlu naklonenia objektu 

Na obr. 15, môžeme vidieť, že objekt bol zameraný po obvode jednotlivých ríms, 

kvôli tomuto bolo možné určiť odchýlky naklonenia aj v jednotlivých výškach. Pomocou 

zameraných bodov po obvode boli určené súradnice stredu objektu a pomocou súradníc 

určené odchýlky a uhly naklonenia v týchto výškach. 
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Výpočet odchýlok: 

Súradnice bodov Y [m] X [m] 

u základov stavby 36D 19.216 17.924 

stred objektu u prvej rímsy 37  19.243 18.140 

stred objektu u prvej rímsy 38 19.234 18.292 

stred objektu u prvej rímsy 39 19.228 18.379 

Súradnicové rozdiely: 

     

     

  

  

 

Odchýlka ΔS36D,37  :        Odchýlka ΔS36D,38 :   

    

   

      

 

Odchýlka ΔS36D,39 : 

          

          

  

 

Uhly naklonenia ω stavby v jednotlivých výškach ríms: 

      

      

 = 2.0697gon     = 1,6131gon 
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 = 1,5238gon 

Na obr. 17, je zobrazené grafické znázornenie výpočtu odchýlok naklonenia objektu 

v jednotlivých výškach ríms kde: 

body 25, 36, 37, 38, 39.........  sú body pri súčasnom stave objektu 

bod   25′ ................................ je bod pri základnej polohe objektu 

výška h .................................  je výška pri súčasnom stave objektu 

výška h′ ................................  je výška pri základnej polohe objektu 

ΔS, ΔS37, ΔS38, ΔS39 ...........  sú polohové odchýlky naklonenia objektu  

 

Obr. č. 17. Grafické znázornenie výpočtu odchýlok v jednotlivých výškach ríms   



Róbert Púchy: Zameranie geometrie hodinovej veže v Banskej Bystrici 
 

31 

 

V súčasnosti je výchylka hodinovej veže v Banskej Bystrici stanovená na 68 cm. 

Táto odchýlka sa udáva po tridsaťpäťročnom pozorovaní pomocou metódy priameho 

merania olovnicou. V roku 1994 bola veža sprístupnená verejnosti, pretože veža sa počas 

tohto pozorovania takmer nepohla. 

Prevedením merania, ktoré prebehlo v septembri v roku 2013 bolo zistené, že  

celková odchýlka veže od zvislice je 68.42 cm. To znamená, že veža sa v priebehu 

devätnástich rokoch pohla len veľmi málo. Ďalej bolo zistené z výpočtov naklonenia 

v jednotlivých výškach, že veža sa nakláňa postupne z narastajúcou výškou. 

Samozrejme rozdiel 4 mm mohol vzniknúť aj tým, že boli použité dve rôzne metódy 

pomocou priameho merania olovnicou a nepriameho merania a určenia odchýlky zo 

súradníc. 
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Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vykonať geodetické zameranie tvaru hodinovej 

veže a na základe tohto merania určiť odchýlky vertikálnych hrán od zvislice. 

V teoretickej časti je riešená problematika posunov, pretvorenia a naklonenia 

stavebných objektov sú tu uvedené metódy, ktoré riešia a určujú posuny, pretvorenia 

a naklonenia stavebných objektov v smere horizontálnom, vertikálnom a v priestore. 

Praktická časť tejto práce pozostávala z niekoľkých úloh a to rekognoskácii terénu, 

tvorby meračskej siete a samotného zamerania objektu. Pri rekognoskácii terénu prebehla 

obhliadka objektu a jeho okolia kde bol sledovaný najmä tvar objektu a vhodné miesta kde 

by mohli byť zvolené stanoviská prístroja. Tvorba meračskej siete vlastne spočívala vo 

voľbe stanovísk, pretože bola použitá miestna súradnicová sieť. Pred samotným 

zameraním objektu bolo potrebné vybrať vhodnú geodetickú metódu, prístroje a pomôcky. 

Výber metódy, prístrojov a pomôcok a dôvod výberu je opísaný v kapitole 5.2.. 

Pri spracovaní a vyhodnotení meračských prác, ktoré boli vykonané bola vypočítaná  

celková odchýlka vertikálnych hrán od zvislice hodinovej veže 68.4 cm, ďalej boli 

vypočítané odchýlky v jednotlivých meraných výškach, z čoho sa zistilo, že veža sa 

nakláňa postupne z narastajúcou výškou. To znamená, že oproti udávanej odchýlke, ktorá 

je stanovená na 68 cm sa hodinová veža takmer nepohla. Keďže pre zameranie odchýlky 

vertikálnych hrán od zvislice alebo naklonenia hodinovej veže nebola použitá ani jedna 

konkrétna metóda z udávaných v teoretickej časti, ktorá by určila odchýlku alebo 

naklonenie s vyššou presnosťou bolo by dobré v blízkej budúcnosti zamerať kontrolné 

meranie naklonenia hodinovej veže. Dôvod nepoužitia ani jednej opísanej metódy je 

opísaný v kapitole 5.. 

 Pre zameranie naklonenia hodinovej veže by som odporúčal metódu nepriameho 

merania naklonenia premietaním na stupnicu, pretínaním vpred z uhlov alebo priamym 

meraním z použitím olovnice. Všetky tieto metódy sú opísané v teoretickej časti a podľa 

môjho úsudku by boli vhodné pre meranie v danej lokalite. 

Pri tejto práci som postupoval podľa požiadaviek zadania. Táto práca mi pomohla 

zdokonaliť svoje vedomosti o realizácií geodetických meraniach a prácu z meračskými 

prístrojmi a pomôckami.  
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Obr. 1.   Princíp geometrickej nivelácie zo stredu 

Obr. 2.   Princíp určenia zvislých posunov pomocou nivelácie 

Obr. 3.   Princíp trigonometrického merania výšok 

Obr. 4.     Princíp určenia zvislých posunov pomocou trigonometrického merania 

Obr. 5.     Princíp merania vodorovných posunov od zámernej priamky 

Obr. 6.     Princíp trigonometrického merania posunov 

Obr. 7.     Princíp určenia posunov z pravouhlých súradníc 

Obr. 8.     Princíp merania vodorovných posunov polygonometricky 

Obr. 9.     Princíp určenia naklonenia stavby premietaním na stupnicu 

Obr. 10.   Princíp určenia naklonenia stavby pretínaním vpred z uhlov 

Obr. 11.   Optické zariadenie používané zrkadlo 

Obr. 12.   Princíp libelového prístroja 

Obr. 13.   Sokkia SET 3030 R3 

Obr. 14.   Ortofotomapa- Vyznačenie meračskej siete 

Obr. 15.   Vyznačenie meraných bodov 

Obr. 16.   Grafické znázornenie výpočtu odchýlky a uhlu naklonenia objektu  

Obr. 17.   Grafické znázornenie výpočtu odchýlok  v jednotlivých výškach ríms   
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Príloha č. 1. Fotodokumentácia objektu 

Príloha č. 2. Protokol o výpočtoch s programu Groma 

Príloha č. 3. Grafické znázornenie meraného objektu, severovýchodný pohľad 

Príloha č. 4. Grafické znázornenie meraného objektu, juhovýchodný pohľad  

 


