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Anotácia 

 Predmetom mojej záverečnej práce je vyhotovenie Technickej mapy časti obce 

Horný Lieskov.  Celú mapu som vyhotovil na základe vyhodnotených  nameraných údajov 

v analógovej a digitálnej forme. Spracovanie nameraných údajov a vyhotovenie mapy som 

vykonal v programe Kokeš. V úvode práce opisujem merané územie, použité body 

bodového pola, využité prístroje a pomôcky a použité metódy merania.  V jadre práce sa 

zaoberám zameraním územia, vyhodnotením nameraných údajov, opisu spracovania 

nameraných údajov a vyhotoveniu práce. V záverečnej časti uvádzam vyhotovený 3D 

model vlastného návrhu vyhotovenia areálu.  

Kľúčové slová: Technická mapa časti obce Horný Lieskov, Kokeš, 3D model 

Summary 

          The subject of my thesis is Technical map of Part of Village Horný Lieskov. Full 

map I made out on the basis of the evaluation of measurement data in analog and digital 

form. Processing of measured data and producing maps I have done in the program Kokeš. 

In the introduction describes the measured  area, used body control  points, used appliances 

and devices and  measurement methods. At the core of the thesis is concerned with the 

focus area, the evaluation of the  measured data, description  of the processing of measured  

data and drafting work. In the final part  there is  made a 3D model of their own devising 

versions.   

 

Keywords: Technical map of Part of Village Horný Lieskov, Kokeš, 3D model 
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ZOZNAM SKRATIEK 

PPBP                      Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK                   systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Bpv                        výškový systém Baltský po vyrovnaní 

ÚGKK SR             Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

GKÚ                      Geodetický a kartografický ústav  

GNSS                    Globálny družicový satelitný systém 
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ÚVOD 

Hlavným cieľom mojej práce bolo vytvorenie technickej mapy časti obce Horný 

Lieskov pre potreby obce Horný Lieskov. Táto technická mapa bude slúžiť hlavne ako 

informatívny, reprezentačný podklad pre umiestnenie plánovaných objektov na 

zobrazenom území a podkladový materiál pri vyhotovovaní ďalších prác. Súčasne by som 

chcel poukázať na potrebu vyhotovenia technických máp či už pre obce, alebo pre mestá. 

V druhom rade je cieľom mojej práce vyhotovenie vlastného 3D modelu návrhu 

kultúrneho, rekreačného a športového areálu nachádzajúceho sa na zobrazenom území.     

Moja záverečná práca mi pomohla v zdokonalení a nadobudnutí nových vedomostí 

týkajúcich sa geodetického merania, tvorby technickej mapy a práce s využitými 

programami.  

V dnešnej dobe by malo byť samozrejmosťou, aby všetky mestá, ale aj obce 

vlastnili technické mapy. Využitie technických máp môže prispieť k efektívnemu 

umiestňovaniu objektov, rozvoju regiónu a tým predovšetkým samotným občanom. Som 

presvedčený, že samotné mestá a obce by túto kombináciu s radosťou prijali.   

Mojou víziou do budúcnosti je, aby každé mesto a obec mali na svojej internetovej 

stránke aplikáciu na zobrazenie digitálnej technickej mapy obce. Súčasťou by boli údaje o 

parcele ako rozloha, parcelné a súpisné číslo, využitie pozemku, číslo listu vlastníctva, 

informácie o vlastníkovi, ťarchy a iné obmedzenia súvisiace s touto nehnuteľnosťou, 

informácie o infraštruktúre, inžinierskych sieťach a susedných objektoch. Súčasťou by 

bola taktiež možnosť priameho náhľadu v 3D zobrazení. 
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1 TECHNICKÁ MAPA MESTA  

 Technická mapa mesta sa radí medzi účelové mapy veľkej mierky. Slúži na 

prevádzkové, projektové, podkladové, evidenčné účely technického vybavenia mesta. 

Vyhotovenie technickej mapy mesta vychádza z Inštrukcie na tvorbu Základnej mapy 

Slovenskej republiky veľkej mierky (I 74.20.73.21.00) ÚGKK SR z 15.12.1993, č. NP-

2703/1993, účinnosť 1.1.1994. Technická mapa mesta podrobne zobrazuje objekty 

a technické zariadenia, vrátane výškového priebehu a priebehu inžinierskych sietí. 

Podrobné meranie výškopisu vychádza z Metodického návodu na podrobné meranie 

výškopisu máp veľkých mierok 984 230 MN-1/84. Spôsob vyhotovenia technických máp 

je hlavne v digitálnej forme, z ktorej možno vyhotoviť analógový obraz originálu 

z digitálnej verzie. Využitie digitálnych technických máp je efektívnejšie, ako využitie 

analógovej verzie. Je možné tieto mapy priamo prepojiť s inými účelovými informačnými 

systémami, vidieť okamžite zadanú zmenu, efektívnejšie využitie digitálnej verzie pri 

projektovaní a veľa iných úkonoch spojených s plánovaným nových objektov. Analógové 

technické mapy slúžia hlavne v dnešnej dobe len pre informovanosť. Je taktiež možné 

v nich aktualizovať údaje, ale časom a množstvom zmien sa stanú neprehľadnými. 

Vplyvom vonkajších podmienok prostredia a plynutím času dochádza ku zrážke mapy, čo 

sa u digitálnych verzií nevyskytuje.  

          Obsah technickej mapy mesta závisí od požiadaviek objednávateľa a finančných 

prostriedkov. Najvhodnejšou metódou je však novým mapovaním, pričom na celom 

zobrazenom území je zobrazený aktuálny stav.   

1.1 Vyhotovenie technickej mapy mesta  

          Technická mapa mesta sa vyhotovuje v 3. triede presnosti mapovania, 

v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt - po vyrovnaní (Bpv). 

Požadovaná presnosť v polohe je teda daná základnou strednou súradnicovou chybou    

mxy = 0.14m a vo výške daná základnou strednou súradnicovou chybou mH =  0.12m. 

          Pre vyhotovenie technickej mapy mesta sa vyhotovuje projekt, v ktorom sú uvedené 

špecifikácie a parametre mapy, štruktúru analógového alebo digitálneho spracovania, 

využiteľné mapové podklady, spôsob zobrazenia a reprodukcie mapy. Sumárny projekt 
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obsahuje technické a ekonomické údaje spracovania, výsledky rekognoskácie a časový 

harmonogram prác.  

          Rozsah spracovania mapy je v rámci celého územia mesta. Keďže ide o účelovú 

mapu, môže byť spracovaná aj pre časť mesta, intravilán, zastavaná plocha alebo koridory.  

          Polohopisným podkladom vyhotovenia mapy je katastrálna mapa vyhotovená 

v súradnicovom systéme S-JTSK a vyhovujúca 3. triede presnosti mapovania.              

Ďalšími podkladmi sú podklady priebehu trás inžinierskych sietí, geodetická dokumentácia 

skutočného prevedenia stavby, geometrické plány a iné účelové merania skutočného stavu 

vyhovujúce svojím obsahom a požadovanou triedou presnosti.  

          V rámci rekognoskácie sa posudzuje a upresňuje úplnosť údajov. Ďalej sa preveruje 

charakter zástavby, členitosť terénu, súlad skutočnosti s podkladmi, spôsob doplnenia 

podrobných polí a spôsob podrobného zamerania. 

          Vo veľa prípadoch nastáva situácia, kedy nemožno získať potrebné podklady, alebo 

podklady nevyhovujú svojimi parametrami tvorbe technickej mapy mesta. V tomto prípade 

je nutné celé územie zamerať. Podľa vyhotovenia projektu sa môžu zameriavať stavebné 

a dopravné objekty, mestská zeleň, podzemné a nadzemné vedenia a zariadenia ako šachty, 

rozvodne, uzávery a iné. Pri zhotovení digitálnej technickej mapy mesta sa rozdeľuje do 

niekoľkých vrstiev. Dá sa vzájomne spojiť digitálna katastrálna mapa, mapa skutočného 

prevedenia povrchu a mapa priebehu inžinierskych sietí podzemnej aj nadzemnej situácie. 

Pri klasickom analógovom vyhotovení mapy sa vyhotovuje originál polohopisu, 

výškopisu, popisu a priebehu inžinierskych sieti.  

          Po vyhotovení digitálnej formy technickej mapy mesta je možné vyhotoviť 

analógový obraz originálu z digitálnej verzie, pričom môže byť vyhotovený v mierke 

1:500, ale v závislosti od zadania v projekte, hustoty zameraných prvkov a dôležitosti 

lokality možno použiť aj mierku 1:200, 1:1000, 1:2000. 

          Výpočtové a grafické práce sa vyhotovujú v počítačovom prostredí, pomocou 

programu na to určeného a svojimi funkciami vyhovujúceho. 

          Každá takáto mapa plní svoj účel len vtedy, pokiaľ je priebežne aktualizovaná, 

pričom obsah a priebeh stanovuje zadávateľ.    
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2 OBEC HORNÝ LIESKOV  

          Horný Lieskov sa nachádza v Trenčianskom kraji, Považskobystrickom okrese         

(Obr. č. 1). Rozprestiera sa pod Strážovskými vrchmi.  Orientácia údolia obce je na 

severovýchod. Rozloha obce je 489ha s počtom obyvateľov 373. V posledných rokoch sa 

toto číslo zväčšuje z dôvodu výstavby nových rodinných domov a ich následného 

obývania. Obec leží v nadmorskej výške 360 m.n.m, čo je približne v strede obce         

(Obr. č. 2). Obec je plynofikovaná, s vlastným vodovodom a vodojemom nachádzajúcim 

sa nad obcou. Obcou vedie jedna hlavná cesta z polovice zrekonštruovaná. Neďaleko obce 

sa nachádza vrch Malenica a Moštenská skala.  Okolitými obcami sú z južnej strany obec 

Dolný Lieskov, zo západu obec Sverepec, zo severu obec Dolný Moštenec, z východu 

obec Podskalie [1].           

 

Obr. č. 1 : Poloha obce Horný Lieskov [2] 
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Obr. č. 2 : Pohľad na obec Horný Lieskov zo západnej strany [1] 

          V obci sa nachádza funkčné poľnohospodárske družstvo, pálenica, miestne 

pohostinstvo a obchod so zmiešaným tovarom. Neoddeliteľnou súčasťou obce je barokový 

rímskokatolícky kostol sv. Kríža [1]. 

        V obci blízkosti Moštenskej skaly vyviera prameň „Zdravá voda“. Názov „Zdravá 

voda“ existuje preto, lebo v minulosti sa na tomto mieste vraj zjavila Panna Mária 

a požehnala túto vodu. Toto miesto patrí medzi obľúbené oddychové miesta našich 

obyvateľov a aj turistov [1]. 
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3 PRÍPRAVNÉ PRÁCE  

3.1 Účel a zadanie práce 

          Dôvodom vyhotovenia technickej mapy časti obce Horný Lieskov je plánované 

rozšírenie kultúrneho areálu a realizácia rekreačného a športového areálu. Mapa bude mať 

preto informatívny a reprezentačný charakter, ale pre budúce vyhotovenie prác aj 

podkladový charakter. Bude uložená medzi grafické dokumenty týkajúce sa obce na 

miestnom obecnom úrade.  

          Zadávateľom mojej práce je obec Horný Lieskov, teda starosta obce. Jeho hlavnými 

špecifickými parametrami vyhotovenia technickej mapy časti obce boli:  

 vyhotovenie mapy v digitálnej a analógovej verzií  

 výsledná grafika zobrazená najlepšie na jednej analógovej jednotke   

 mierka analógovej mapy plne postačuje v 1:1000 

 územný rozsah mapy je zastavaná časť dolnej časti obce v okolí záujmového 

územia približne 300m  

 vyhotovenie celého obsahu mapy na základe priameho merania 

 obsah mapy okrem iného má tvoriť priebeh vonkajšieho silového vedenia nízkeho 

napätia obce, z ktorého sú ďalej napojené miestne objekty a stavby 

 obsahom mapy má byť oznamovacie vedenie (rozhlas) 

 obsah mapy má tvoriť miestny vodovod viditeľný na zemskom povrchu 

 hustota prvkov výškopisu postačuje len priebežným informatívnym charakterom 

          Dôvody jeho stanovených špecifických prvkov a charakteristík sú mojou nosnou 

kostrou vyhotovenia mapy. Mojou veľkou výhodou je, že som už niekoľko rokov 

obyvateľom tejto obce. S prehľadom poznám každé zákutie obce a miestne pomery.           

So špecifickými parametrami mapy sa aj ja plne stotožňujem so starostom.  
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          Špecifické parametre, ale aj celé vyhotovenie technickej mapy časti obce mám robiť 

na základe svojich skúseností, nadobudnutých vedomostí a vlastného uváženia. 

          Dôvod vyhotovenia mapy v analógovej verzií je z praktického hľadiska. Mapa bude 

slúžiť na priamy náhľad len na miestnom obecnom úrade alebo obecných príležitostiach. 

Prácu s digitálnou verziou na obecnom úrade nemá kto vykonávať. Aktualizáciu údajov 

a prípadné ďalšie práce preto budem vykonávať ja. 

          Veľkým problémom v obci, ale aj samozrejme inde je nesúlad obsahu katastrálnej 

mapy s obsahom v skutočnosti. V obci sa menia veci z jedného dňa na druhý bez toho, aby 

boli zaznamenané v katastrálnej mape. Ide hlavne o prvky stavebného charakteru ako 

zateplenie, rekonštrukcia objektu zo zásahom do obvodových múrov, budovanie zimných 

záhrad a iné. Preto je dôvodom vyhotovenia obsahu mapy na základe priameho merania. 

Obsah na mape musí byť čo najaktuálnejší.  

          Súčasťou športového, kultúrneho a rekreačného areálu má byť aj osvetlenie 

a možnosť napojenia do elektrickej siete. Obsah na mape má vystihovať základný priebeh 

vonkajšieho silového vedenia nízkeho napätia v obci, teda vedenie s napätím 400V 

umiestnené na betónových stĺpoch. Súčasťou elektrického vedenia na betónových stĺpoch 

je v obci aj oznamovacie vedenie, teda vedenie miestneho rozhlasu a osvetlenie obce    

(Obr. č. 3). V minulosti bolo rozhlasové vedenie vedené na drevených stĺpoch, ale 

z dôvodu efektívnosti a ekonomickosti bolo preložené na betónové stĺpy spolu s vonkajším 

silovým vedením nízkeho napätia a osvetlením. Súčasťou obsahu nemusia byť elektrické 

prípojky a iné prvky vychádzajúce z miestnej elektrickej siete. Úlohou obsahu priebehu 

vedenia je len poukázať na možnosť efektívneho napojenia a rozvedenia siete po areáli. 

          Hlavná vetva miestneho vodovodu vedie na kraji hlavnej cesty obce. Vedľajšia vetva 

vodovodu je vedená  stredom vedľajších uličiek obce. Tento priebeh je viditeľný na 

základe vodohospodárskych prvkov na povrchu komunikácií a viditeľnými rezmi asfaltu 

na komunikácií. Viditeľné vodohospodárske prvky na zemskom povrchu sú hydrant 

podzemný a šupátko vodovodné (Obr. č. 4). Dôvod vyvedenia na zemský povrch je 

možnosť napojenia na miestnu vodovodnú sieť pri jej potrebe vo väčšom množstve 

(napríklad požiar).  Na novovzniknutom areáli je v pláne vybudovanie napájačky pitnej 

vody.  
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          Vyhotovenie analógovej mapy v mierke 1:1000 je plne postačujúce z dôvodu malej 

hustoty prvkov. Výškopisné prvky mapy majú tvoriť len priebežný informatívny charakter, 

pretože nie je svojou dôležitosťou až tak potrebný. Pre lepšiu spratnosť, efektivitu a prácu 

s výslednou mapou je najvhodnejšie mať zobrazené územie na jednom analógovom 

formáte.      

 

Obr. č. 3 : Betónový stĺp vonkaj. sil. vedenia nízkeho napätia, rozhlas. vedenie s osvetlením 

 

Obr. č. 4 : Hydrant podzemný a šupátko vodovodné 
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3.1.1 Merané územie 

          Celá obec je rozdelená na dve časti, na dolný a horný koniec. Moje merané územie 

je časť dolného konca obce. Územie je obývané, obhospodarované. Nachádzajú sa tu 

staršie rodinné domy, ale aj novostavby, hospodárske budovy, garáže, dielne, ovocné sady, 

role, záhrady, okrasné záhrady nádvoria a iné (Obr. č. 5, Obr. č. 6). Územný rozsah je plne 

postačujúci na vyjadrenie priebehu inžinierskych sieti s možnosťou ďalšieho rozvedenia.  

 

Obr. č. 5 : Pohľad na časť meraného územia 

 

Obr. č. 6 : Pohľad na časť meraného územia 
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          Príčinou vyhotovenia technickej mapy časti obce je vybudovanie športového a 

rekreačného areálu a rozšírenie kultúrneho areálu na území, ktoré svojimi podmienkami 

a tvarom nepostačuje potrebám obce. Aj keď sa na tomto území vykonávajú občas 

športové aktivity a kultúrne podujatia, momentálny technický a kapacitný stav územia je 

v nevyhovujúcom stave (Obr. č. 7). Súčasťou vybudovania tohto areálu je aj rekonštrukcia 

prístupovej komunikácie (Obr. č. 8). Výmera celého územia je asi 5500 m2 a územie je vo 

vlastníctve obce. Označenie parciel je parcelnými číslami 154/1, 153/7, 153/1  a 

komunikácie 153/8 [18]. 

 

Obr. č. 7 : Pohľad na miestny areál 

 

Obr. č. 8 : Pohľad na prístupovú komunikáciu 
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3.2 Získanie podkladových materiálov 

          Pri všetkých meračských úkonoch som spolupracoval s človekom, ktorý už niekoľko 

rokov aktívne pracuje ako geodet. Za toto obdobie vytvoril niekoľko geodetických 

materiálov, či už geometrické plány, vytyčovacie výkresy, účelové mapy, polohopisné 

a výškopisné plány a mnohé iné. Veľa svojich prác vytvoril aj v rámci obce Horný 

Lieskov. Na základe jeho skúseností a nadobudnutých vedomostí som získal všetky 

potrebné informácie a poskytol mi svoje geodetické prístroje a pomôcky. 

          Pre zameranie územia sú najvhodnejšie rozmiestnené ako počiatočné body 

podrobného polohového bodového poľa č.9 4609 0058, č. 43 0000 1042, č.43 0000 1043. 

V ďalšom popise práce budú uvedené čísla už len ako č.58, č.1042 a č,1043. Podľa čísla 

týchto bodov ide pri bode č.58 o bod podrobného polohového bodového poľa 1. triedy 

presnosti, pri bodoch č.1042 a č.1043 o body podrobného polohového bodového poľa 3. 

triedy presnosti. 

          Okrem umiestnenia a číslovania týchto bodov z geodetických údajov zo Správy 

katastra v Považskej Bystrici som ako podklady nepotreboval viac, pretože súradnice 

týchto bodov a podrobných bodov budú získané na základe nového priameho merania 

(Príloha č.2, Príloha č.5).  
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4 MERAČSKÉ PRÁCE  

4.1 Rekognoskácia terénu 

          Účelom mojej rekognoskácie bolo zistiť najvhodnejšiu polohu pomocných 

meračských bodov, vyhľadať body podrobného polohového bodového poľa podľa 

miestopisu v geodetických údajoch o PPBP a odstrániť prekážky v ich blízkom okolí 

z dôvodu viditeľnosti vzťahu stanoviska a orientačného bodu. 

          Ako prvý bod som vyhľadal bod č.58 (Obr. č. 9). Podľa parametrov umiestnenia 

bodu v geodetických údajov a umiestnenia bodu v skutočnosti nebol súlad. Vplyvom 

poľnohospodárskej činnosti sa bod nachádzal asi 1.5 m od svojho pôvodného miesta. Bod 

sa nachádzal v extraviláne obce. Umiestnenie bodu bolo na okraji parcely s využitím ako 

trvalo trávnatý porast, pri poľnej ceste. V blízkosti bodu sa nachádza vodojem 

zabezpečujúci pitnú vodu pre obec. V okolí bodu sa nachádzalo pár prekážok, ako kry 

a konáre stromov, ktoré boli mnou odstránené.  

 

 

Obr. č. 9 : Pohľad na bod podrobného polohového bodového poľa č.58 
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          Ako ďalší bod som vyhľadal bod č. 1042 (Obr. č. 10). Tento bod sa nachádzal 

približne 50 metrov od kaplnky smerom na horný koniec na ľavom okraji hlavnej cesty  

stabilizovaný železným klincom. Bod je veľmi dobre pozične situovaný, pretože sa 

nachádza na vyvýšenom území, bude z neho možné zamerať rozsiahle územie dolnej časti 

obce. Podľa informácií geodeta tento bod patrí medzi najviac využívané body pri 

vykonávaní geodetických činností. Okolo bodu vidieť farebné zviditeľnenie z dôvodu 

nedávneho využitia pri geodetickom meraní. 

 

Obr. č. 10 : Pohľad na bod podrobného polohového bodového poľa č.1042 

          Ako posledný bod som vyhľadal bod č. 1043. Bod bol stabilizovaný ako 

severozápadný roh rodinného domu súpisné číslo 164 na parcele s parcelným číslom 639/2 

[18]. Na rodinnom dome bola v nedávnej minulosti zrekonštruovaná fasáda, čím došlo ku 

zmene polohy tohto bodu. 
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          Aj keď súradnice týchto bodov boli uvedené v geodetických údajoch o PPBP, pre 

ich zmenu polohy je nutné zistiť novú polohu týchto bodov, pretože pre vyhotovenie mojej 

práce je nutné dodržať stanovenú presnosť podľa STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, 

Základné a účelové [14].   

4.2 Použité geodetické prístroje a pomôcky 

4.2.1 Topcon GTS 210N 

          Pri zameriavaní územia som použil totálnu stanicu Topcon GTS 210N (Obr. č. 11). 

Ide o geodetický prístroj rady Topcon Green Line. Základnými parametrami merania dĺžok 

a uhlov TOPCONU GTS-210N je prevádzanie dĺžkového merania v rozsahu maximálne 

do 2000 metrov na jeden hranol, ak vyžadujeme zachovanie presnosti md= ±(3mm+2ppm). 

Uhlová presnosť prístroja je mα=5´´(1.5mgon). Dĺžkové merania s vysokorýchlostnými 

aktualizáciami dát trvajú približne 1.2 až 1.5 sekundy v jemnom meracom móde. V 

internej pamäti prístroja je možné uložiť najviac 24000 meraných údajov alebo 

súradnicových bodov. Batéria so svojou životnosťou umožňuje až 9 hodín práce, no 

postupným používaním sa tento čas skracuje. Umožňuje niekoľko hodín nepretržitého 

merania či už v uhlovom a dĺžkovom móde a minimálne 40 hodín pri použití iba uhlového 

merania. No aj táto hodnota sa znižuje používaním batérie. Ku prístroju patrí aj výtyčka so 

zrkadlom značky TOPCON a statív [3]. 

 

Obr. č. 11 : Totálna stanica Topcon GTS 210N [3] 
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4.2.2 Leica Viva NetRover GS08 Plus 

          Sada obsahuje prijímač GS08 plus  (GPS+GLONASS ), ovládač GS10 3.5G 

(ovládač s integrovaným GSM/UMTS modemom), software SmartWorx Viva LT 

(Intuitivní poľný software), hliníkovú výsuvnú tyčku, držiak, malý elegantní kufrík,           

2 zhodné batérie pre ovládač a prijímač, kancelársky software Leica Geo Office Basic 

(Obr. č. 12) [4]. 

          Tento GNSS prijímač môže spracovať signály z družic GPS a GLONASS                 

(s garanciou rozšírenosti o GALILEO a GPS L5) poskytuje plne vyhovujúci výkon 

v referenčnej sieti. Prístroj je vybavený s lokálnymi transformačnými kľúčmi pre územie 

celého Slovenska vrátane JTSK03 a JTSK09. Vysokorýchlostný širokopásmový 3.5G 

modem zabudovaný priamo v ovládači CS10 umožňuje vysokorýchlostné pripojenie k 

referenčnej sieti, internetu a posielanie alebo prijímanie dát. Prijímač a ovládač medzi 

sebou komunikujú pomocou rozhrania Bluetooth. Ovládač je vybavený operačným 

systémom Microsoft Windows CE 6.0. Hlavné technické parametre sú [5]: 

Prijímač: 

 Príjem družíc: 120 GNSS družicových kanálov 

 Prijímané signály:L1, L2, L2C (C/A, P, C Code) 

GLONASS: L1, L2 (C / A, P úzka Code) 

 Komunikačné porty: Bluetooth® 2.0 trieda 2, 8-pin Lemo kombinovaný USB / 

napájanie 

 Frekvencie určovania polohy: 1 Hz štandardne, voliteľne 5 Hz (0.2s) 

Ovládač: 

 Ukladanie dát: 1 GB interný disk, slot pre SD kartu, typ CF-card I / II slot, 

konektor USB port 

 Merací softvér: Leica SmartWorx Viva LT 

 Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 2.0 trieda 2, Wifi LAN 802.11b / g, 

vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie 3.5G GSM a UMTS,  
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Presnosť a spoľahlivosť: 

 RTK Statický mód: Horizontálne: 5 mm + 0,5 ppm (rms), Vertikálne: 10 mm +   

0,5 ppm (rms),  

 RTK Kinetický mód: Horizontálne: 10 mm + 1 ppm (rms), Vertikálne: 20 mm +    

1 ppm (rms) 

Postprocessing (voliteľné) statická: Horizontálne: 3 mm + 0,5 ppm (rms) 

Vertikálne: 6 mm + 0,5 ppm (rms) 

 

Obr. č. 12 : Leica Viva NetRover GS08PLus [8] 

4.3 Použité metódy merania 

4.3.1 Kinematická v reálnom čase 

          Kinematická v reálnom čase, teda RTK je najviac využívaná metóda, pri ktorej 

GNSS prijímač prístroja pracuje s diferenciálnymi RTCM korekciami zo základovej 

stanice, alebo zo siete permanentným referenčných staníc. Použitím diferenciálnych 

RTCM korekcií a vlastných dát, informácií zo siete GPS, GLONASS (po dokončení aj 

GALILEO) ihneď prepočítava a zisťuje svoju polohu v teréne. Prijímače získavajú 
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informácie zo všetkých permanentných referenčných staníc. Presnosť určenie polohy je 

však ovplyvnená faktormi, ako [6]: 

 Rozloženie družíc 

 Množstvo viditeľných družíc 

 Stav ionosféry 

 Prekážky medzi družicou a prijímačom 

 Samotný technický stav geodetického prístroja 

4.3.2 SKPOS 

Rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky mal úsilie vybudovať službu 

na určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase za pomoci využitia globálnych 

navigačných satelitných systémov. Projekt na vybudovanie a zabezpečenie služby na 

určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase pomocou využívania globálnych 

navigačných satelitných systémov bol pomenovaný SKPOS, čo znamená Slovenská 

priestorová observačná služba. Prelomovým rokom bol rok 2006, kedy bola služba 

spustená do testovacej prevádzky. Zložky SKPOS sú:  

 Legislatíva 

 Sieť 21 referenčných staníc, na ktoré boli postupne nainštalované duálne 

prijímače GNSS (Obr. č. 13)  

 Virtuálna privátna sieť WAN zabezpečujúca komunikačné rozhranie na 

správu a prenos prvotných observovaných údajov z referenčných staníc do 

Národného servisného centra v GKÚ Bratislava 

 Národné servisné centrum SKPOS zriadené u správcu geodetických 

základov v GKÚ Bratislava 

Všetky tieto zložky sú neoddeliteľnou časťou, bez ktorého by SKPOS nemohla byť plne 

funkčná [7]. 
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Obr. č. 13 : Rozmiestnenie 21 referenčných staníc SKPOS [7]  

4.3.3 Polárna metóda 

          Polárna metóda  sa radí medzi základné metódy pre podrobné meranie polohopisu 

meraného územia. Určenie polohy podrobných bodov sa vykonáva pomocou nameraných 

polárnych prvkov, ktorými sú vodorovná dĺžka a vodorovný uhol (Obr. č. 14). Najviac 

použitými prístrojmi v dnešnej dobe pri využití polárnej metódy sú elektronické teodolity. 

Tieto prístroje dokážu merať veľké vzdialenosti s veľkou presnosťou a taktiež aj uhly.   

 

Obr. č. 14 : Princíp polárnej metódy [9]  
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4.4 Zameranie územia 

          Z hľadiska postupu tvorby mojej práce tvorilo zameranie územia druhý krok. 

Presnosť zobrazeného územia závisí od presnosti zamerania územia. Zameranie celého 

územia som si rozdelil do dvoch etáp. Prvou etapou bolo pomocou GNSS geodetického 

prístroja (Obr. č. 12) zameranie prvkov územia, ako hranice parciel, či už vlastnícke alebo 

druhov pozemkov, priebeh komunikácií, studne, šupátko vodovodné, hydrant podzemný, 

vpusť a iné. Tou druhou etapu bolo zameranie pomocou totálnej stanice (Obr. č. 11) 

lomové body stavieb a polohu betónových stĺpov vonkajšieho silového vedenia nízkeho 

napätia.    

          Zameranie celého územia trvalo štyri dni. V prvý deň bolo nutné si stabilizovať 

pomocné meračské body, pre zhustenie bodového poľa na území, pretože pomocou bodov 

podrobného polohového bodového poľa č.58, č.1042 a č.1043 nebolo možné zamerať celé 

územie. Rozmiestnenie pomocných meračských bodov bolo navrhnuté s možnosťou 

zamerania čo najväčšieho územia. Keďže zameriavané územie obsahovalo veľa prekážok 

vo viditeľnosti, bolo nutné toto územie zhustiť pomocnými meračskými bodmi s počtom 

11. Hlavným technickým prvkom stabilizácie týchto bodov bolo pomocou meračského 

klinca (Obr. č. 15). Ako prvý pomocný meračský bod bol bod č.43 0000 5001, ktorý som 

stabilizoval meračským klincom na ľavom okraji hlavnej cesty oproti  kaplnke. V ďalšom 

popise práce budem uvádzať len vlastné čísla pomocných meračských bodov. Bod č.5002 

som stabilizoval ako roh betónového panelu pred vstupom na parcelu s p.č.152/3, bod 

č.5003 som stabilizoval meračským klincom na pravom okraji hlavnej cesty približne    

100 metrov od zastávky Tehelňa smerom na horný koniec, bod č.5004 som stabilizoval 

ako roh betónového panela na vedľajšej ceste , ktorý bol stavebným prvkom pred vstupom 

do záhrady p.č.639/2. Bod č.5005 som stabilizoval meračským klincom na ľavom okraji 

vedľajšej cesty na križovatke pred vstupom do areálu, č.5006 som stabilizoval meračským 

klincom na ľavom okraji vedľajšej cesty pred vstupom na parcelu s p.č. 154/11, bod č.5007 

som stabilizoval meračským klincom na ľavom okraji vedľajšej cesty pre parcelou s       

p.č. 166/2, bod č.5008 som stabilizoval meračským klincom na pravom okraji hlavnej 

cesty pred vstupom na parcelu s p.č. 153/15, bod č.5010 som stabilizoval meračským 

klincom na ľavom okraji vedľajšej cesty pred vstupom na parcelu s p.č.691/2, bod č.5011 

som stabilizovali pomocou meračského klinca na ľavom okraji hlavnej cesty na križovatke 
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do areálu. Bod č.5009 bol stabilizovaný pomocou dreveného kolika pred vstupom do 

kultúrneho areálu p.č.154/1. 

                     

 

Obr. č. 15 : Meračský klinec [10]  

          Všetky dni, počas ktorých som vykonával meranie bolo s polojasným počasím. Prvé 

dva dni merania som vykonal pomocou GNSS geodetického prístroja (Obr. č. 12). 

O viditeľnosť družíc som sa nebál, pretože obloha bola vždy takmer bez oblakov. Celé 

územie pomocou GNSS geodetického prístroja bolo merané metódou RTK. Merané údaje 

boli ukladané do pamäti prístroja. Po nastavení potrebných údajov v prístroji v prvý deň 

ako prvé som týmto prístrojom určil súradnice podrobného polohového bodového poľa 

č.58, č.1042, č.1043 a pomocných meračských bodov 5001 až 5011, čím som lokalitu 

pripojil do platného súradnicového systému S-JTSK a výškové systému Bpv. Pretože pre 

vyhotovenie technickej mapy obce musí byť dodržaná presnosť bodového poľa podľa 

kritérií STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14]  a STN 73 

0415 Geodetické body [13], po skončení zamerania týchto bodov som opätovne vykonal 

ich zameranie GNSS geodetickým prístroj, pričom časový rozdiel bol maximálne jedna 

hodina. Po druhom určení súradníc bodov PPBP a pomocných meračských bodov som 

mohol prejsť ku samotnému podrobnému zameraniu územia. 

            Podrobné meranie som začal od severnej časti územia. Ako prvá bola zameraná 

hlavná cesta, ďalej vedľajšie cesty, vodohospodárske prvky viditeľné na zemskom 

povrchu, studne, miestny potok, lomové body parciel, informačná tabuľa, zastávka.  
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          Hlavná cesta a vedľajšie cesty boli zamerané na svojich krajných častiach, 

na rovných úsekoch približne každých 20 metrov. Oblúkové časti boli zamerané 

minimálne tromi podrobnými bodmi, na začiatku, v strede a na konci. Pokiaľ však 

oblúková časť bola väčšieho charakteru, bola zameraná takým množstvom podrobných 

prvkov, aby bol v mape maximálne vystihnutý jej priebeh.  

          Pri zameriavaní hlavnej cesty a vedľajších komunikácií boli súčasne zameriavané 

všetky vodohospodárske prvky viditeľné na zemskom povrchu, a to hydrant podzemný, 

vpusť a šupátko vodovodné. 

          V druhé deň pokračovalo podrobné zameriavanie územia GNSS geodetickým 

prístrojom (Obr. č. 12). Ako prvý bol zameraný miestny potok od svojej severnej časti. 

Podrobné body boli zamerané na vrchných, krajných častiach potoka. Hustota bodov bola 

volená z ohľadom na tvar potoka, v priamejších úsekoch to bolo približne každých             

5 metrov, v oblúkových častiach približne každé 2 metre.  

          Hranice parciel boli zameriavané v svojich lomových bodoch. Pri zameriavaní 

parciel boli súčasne zameriavané studne a to v ich strede.  

          Zameranie miestnej zastávky bolo vykonané pomocou jej lomových bodoch, pri 

ktorej sa nachádzala informačná tabuľa, ktorá bola zameraná v strede svojej dĺžky. 

          Podrobné body zamerané pomocou GNSS geodetického prístroja budú mať v mape 

polohopisný aj výškopisný charakter. Počet zameraných podrobných bodov je 353. 

          Po zameraní podrobných bodov pomocou GNSS geodetického prístroja boli 

namerané súradnice získané z pamäti prístroja pomocou softwaru patriaceho ku prístroju 

nainštalovaného v kancelárskom počítači.           

          Výsledkom merania pomocou GNSS geodetického prístroja (Obr. č. 12) sú meračské 

náčrty (Príloha č.4) a zoznam nameraných súradníc v S-JTSK a vo výškovom systéme 

Bpv, ktoré sú uložené na záložnom disku ku mojej práci (Príloha č.5). 

          V tretí deň som pokračoval v podrobnom zameriavaní pomocou totálnej stanice 

(Obr. č. 11). Počasie bolo polojasné. Všetky namerané údaje boli zaznamenávané do  

pamäťového média v prístroji.  Pri zameriavaní územia pomocou totálnej stanice som 
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použil polárnu metódu. Predmetom zameriavania boli betónové stĺpy vonkajšieho silového 

vedenia nízkeho napätia a lomové body stavebných objektov. Zameriavané stavebné 

objekty boli objekty pevne spojené so zemským povrchom. Išlo hlavne o rodinné domy, 

humná, garáže a dielne. 

          Meranie som začal na bode PPBP č.1042. Ako orientačný bod som si vždy volil 

najvzdialenejší viditeľný bod, či už bod PPBP, alebo pomocný meračský bod. Pri 

stanovisku č.1042 mi tvoril orientačný bod č.5001. Z každého stanoviska som vždy 

zameral maximálny počet viditeľných podrobných bodov. Nasledovne som meranie 

vykonával z bodov č.5001, č.5004, č.5002, č.5003, č.5010, a vo štvrtý deň zo stanovísk 

č.5011, č.5008, č.5009, č.5005, č.5007 a č.5006. Pri zameriavaní lomových bodov 

stavebných objektov bolo zrkadielko pre zameranie vodorovného uhla prikladané do 

spojnice stanoviska a tohto lomového bodu, pre zameranie vodorovnej dĺžky bolo 

zrkadielko prikladané z bočnej strany lomového bodu. Pri zameriavaní betónových stĺpov 

vonkajšieho silového vedenia nízkeho napätia sa postupovalo rovnako, ako pri zameriavaní 

lomových bodov stavebných objektov. Týmto spôsobom som zameral na území 165 

podrobných bodov. Viditeľnosť na všetky lomové body stavebných objektov nebola vždy 

splnená, preto pomocou oceľového meračského pásma boli vždy odmerané dĺžky 

stretávajúce sa v tomto lomovom bode – metóda konštrukčných omerných mier .  

          Podľa STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14], musí byť 

pri vyhotovení technických máp dodržaná presnosť podrobných bodov. Preto ako 

kontrolné meranie na stavebných objektoch bolo vykonané pomocou kontrolných 

omerných mier pomocou oceľového meračského pásma. Na základe nameraných 

podrobných bodov a odmeraných kontrolných omerných mier som vykonal vyhodnotenie 

nameraných údajov.  

          Namerané údaje pomocou totálnej stanice (Obr. č. 11) majú pre vyhotovenie mojej 

práce polohopisný charakter. Po zameraní územia som pomocou kancelárskeho počítača 

získal z pamäťového média namerané údaje o 165 podrobných bodov, ktoré som uložil na 

príložný disk k mojej práci (Príloha č.5). Celý postup zameriavania som zaznamenával do 

meračských náčrtov (Príloha č.4).  
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5 KANCELÁRSKE PRÁCE  

5.1 Vyhodnotenie nameraných údajov 

         Pri vyhotovení mojej práce je potrebné dodržiavať kritéria presnosti. Tieto kritéria 

sú uvedené v  technickej norme STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, Základné a účelové 

mapy [14] a STN 73 0415 Geodetické body [13]. 

5.1.1 Vyhodnotenie údajov z GNSS geodetického prístroja 

          Pri určení horizontálnej polohy RTK metódou s využitím SKPOS deklaruje 

prevádzkovateľ SKPOS presnosť do 0.02m. Výšková presnosť sa pri meraní stanovuje ako 

dvojnásobok polohovej presnosti, čím pri použití SKPOS sa pohybuje do 0.04m. 

          Presnosť určenia horizontálnej a vertikálnej polohy pomocou prístroja, ktorým som 

zameral územie a metódy zamerania územia je stanovená výrobcom. Pri RTK 

kinematickom móde je to maximálne 0.01m v horizontálnej polohe a vo vertikálnej 

maximálne 0.02m [5]  . 

          Na základe týchto stanovených presností je mojou dosiahnutou presnosťou merania 

v horizontálnej polohe maximálne 0.03m, vo vertikálnej polohe maximálne 0.06m. Podľa 

technických noriem platia stanovené hodnoty (kritéria) charakterizované základnou 

strednou súradnicovou chybou mxy pre nové body PPBP: 

     mxy = √ . (mx
2 + my

2) 

 1. triedy presnosti mxy = 0.02m 

 2. triedy presnosti mxy = 0.04m 

 3. triedy presnosti mxy = 0.06m  

Krajné odchýlky sú stanovené ako 2.5 násobok uvedených hodnôt. Pre moje meranie teda 

platí:  

 bod PPBP č.58 - 1. triedy presnosti je stanovená hodnota 0.02m v horizontálnej 

polohe, mnou dosiahnutá presnosť je maximálne 0.02m v horizontálnej polohe.  
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 body PPBP č.1042, č.1043 – 3.triedy presnosti je stanovená hodnota 0.06m 

v horizontálnej polohe, mnou dosiahnutá presnosť je maximálne 0.03m 

v horizontálnej polohe.  

 stredná chyba v určení nadmorskej výšky bodov podrobného bodového pola nesmie 

prekročiť hodnotu 0.10m, mnou dosiahnutá presnosť je maximálne 0.04m. 

          Namerané údaje 1. a 2. merania, výpočet skutočných odchýlok a porovnanie 

s dovolenými odchýlkami som uviedol v Tabuľke č.1 a Tabuľke č.2. 

  1. meranie 2. meranie 

č.b. Y1 (m) X1 (m) Z1 (m) Y2 (m) X2 (m) Z2 (m) 

58 467856,310 1188099,867 395,594 467856,332 1188099,885 395,627 

1042 467381,032 1188139,905 336,719 467381,056 1188139,880 336,684 

1043 467364,005 1188231,618 331,543 467364,022 1188231,649 331,521 

5001 467373,321 1188209,545 332,199 467373,346 1188209,559 332,179 

5002 467417,998 1188260,497 331,298 467417,967 1188260,489 331,324 

5003 467429,316 1188277,811 331,255 467429,330 1188277,771 331,227 

5004 467342,452 1188235,315 331,584 467342,485 1188235,290 331,561 

5005 467514,606 1188232,188 329,978 467514,622 1188232,155 329,960 

5006 467608,495 1188266,465 336,383 467608,472 1188266,439 336,419 

5007 467491,855 1188185,301 331,123 467491,879 1188185,324 331,094 

5008 467591,277 1188392,121 327,179 467591,241 1188392,103 327,208 

5009 467582,087 1188318,875 327,171 467582,110 1188318,898 327,193 

5010 467427,669 1188327,765 334,369 467427,644 1188327,782 334,400 

5011 467498,343 1188319,624 329,018 467498,328 1188319,602 328,992 

 

Tab. č. 1 : Namerané údaje z GNSS geodetického prístroja  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Marek Križan: Technická mapa části obce Horný Lieskov 
 

 

32 

 

č.b. ΔY=Y2-Y1 ΔX=X2-X1 ΔZ=Z2-Z1 

max. 

mXY  

max. 

mH  my
2
 mx

2
 mXY mH  

58 0,022 0,018 0,033 0,020 0,100 0,0005 0,0003 0,020 0,033 

1042 0,024 -0,025 -0,035 0,060 0,100 0,0006 0,0006 0,025 0,035 

1043 0,017 0,031 -0,022 0,060 0,100 0,0003 0,0010 0,025 0,022 

5001 0,025 0,014 -0,020 0,120 0,100 0,0006 0,0002 0,020 0,020 

5002 -0,031 -0,008 0,026 0,120 0,100 0,0010 0,0001 0,023 0,026 

5003 0,014 -0,040 -0,028 0,120 0,100 0,0002 0,0016 0,030 0,028 

5004 0,033 -0,025 -0,023 0,120 0,100 0,0011 0,0006 0,029 0,023 

5005 0,016 -0,033 -0,018 0,120 0,100 0,0003 0,0011 0,026 0,018 

5006 -0,023 -0,026 0,036 0,120 0,100 0,0005 0,0007 0,025 0,036 

5007 0,024 0,023 -0,029 0,120 0,100 0,0006 0,0005 0,024 0,029 

5008 -0,036 -0,018 0,029 0,120 0,100 0,0013 0,0003 0,028 0,029 

5009 0,023 0,023 0,022 0,120 0,100 0,0005 0,0005 0,023 0,022 

5010 -0,025 0,017 0,031 0,120 0,100 0,0006 0,0003 0,021 0,031 

5011 -0,015 -0,022 -0,026 0,120 0,100 0,0002 0,0005 0,019 0,026 

 

Tab. č. 2 : Skutočné odchýlky a dovolené odchýlky v metroch  

          Všetky mnou namerané súradnice bodov PPBP a pomocných meračských bodov 

spĺňajú charakteristiku presnosti pre PPBP 1. a 3. triedy presnosti (Tabuľka č. 2). Na 

základe presnosti nameraných súradníc som vyhotovil prehľadný náčrt bodového poľa              

(Príloha č.3). 

          Pomocou GNSS geodetického prístroja som určoval taktiež súradnice pomocných 

meračských bodov a podrobných bodov. Presnosť v polohe u pomocných meračských 

bodov je stanovená základnou strednou súradnicovou chybou mxy=0.12m, mnou 

dosiahnutá presnosť je maximálne 0.03m v horizontálnej polohe. Vo vertikálnej polohe je 

pre pomocné meračské body  presnosť daná základnou strednou súradnicovou chybou 

mH=0.10, mnou dosiahnutá presnosť vo vertikálnej polohe je maximálne 0.04m. Výpočet 

skutočných odchýlok som uviedol v Tabuľke č.2. 

          Stanovená presnosť pre 3. triedu mapovania podrobných bodov podľa STN 01 3410 

Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14], je v polohe daná základnou 

strednou súradnicovou chybou mxy=0.14m a vo výške základnou strednou súradnicovou 

chybou mH=0.12m. Mnou dosiahnutá presnosť v horizontálnej polohe je maximálne 

0.03m, vo vertikálnej polohe maximálne 0.06m. 
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          Mnou určené súradnice bodov pomocou GNSS geodetického prístroja, body PPBP 

č.58, č.1042, č.1043, pomocné meračské body a podrobné body spĺňajú stanovené kritéria 

presnosti pre vyhotovenie mojej práce podľa príslušných technických noriem.  

5.1.2 Vyhodnotenie presnosti podrobného merania 

          Podrobné meranie sa vykonáva v 3. triede presnosti so základnou strednou 

súradnicovou chybou, ktorá nepresiahne mxy=0.14m. Dodržanie presnosti som overil 

pomocou testovania meračských prác. Toto overovanie sa vykonáva podľa STN 01 3410 

Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14]. Na základe súradníc podrobných 

bodov získaných meraním s totálnou stanicou (Obr. č. 11) a kontrolných omerných mier 

som vykonal testovanie. Testovanie som vykonal na všetkých odmeraných dĺžkach, ale 

v práci je ukážka testovania pre 16 dĺžok v Tabuľke č.3 a Tabuľke č.4. 

∆d=dm-dk       ∆d - rozdiel dĺžok,  dm - dĺžka získaná z výsledných  súradníc,  

                        dk - dĺžka získaná priamym meraním 

- výpočet základnej strednej chyby              md = 0.5*ud 

- výpočet medzného rozdielu dĺžky              ud =  . uxy   

d – odmeraná dĺžka, uxy – stanovené kritérium - uxy= 0.14m 

- presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak: ∆d  ≤ ud*k      k – pre 1:1000 sa volí 1.2 

dk (m) dm (m) ud (m) IΔdI (m) md(m) udk (m) uxy 

10,015 10,080 0,15 0,065 0,077 0,185 0,14 

12,060 12,020 0,16 0,040 0,079 0,189 k 

10,095 10,060 0,15 0,035 0,077 0,185 1,2 

11,970 11,920 0,16 0,050 0,079 0,189 

             

 10,365 10,320 0,15 0,045 0,077 0,186 

 12,340 12,410 0,16 0,070 0,079 0,190 

 10,240 10,210 0,15 0,030 0,077 0,185 

 12,375 12,430 0,16 0,055 0,079 0,190 

  

Tab. č. 3 : Testovanie podrobných bodov  
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dk (m) dm (m) ud (m) IΔdI (m) md(m) udk (m) 

5,735 5,710 0,14 0,025 0,072 0,174 

5,960 6,000 0,15 0,040 0,073 0,174 

5,805 5,740 0,14 0,065 0,072 0,174 

5,810 5,860 0,14 0,050 0,072 0,174 

  

5,230 5,190 0,14 0,040 0,072 0,172 

10,250 10,320 0,15 0,070 0,077 0,185 

5,140 5,190 0,14 0,050 0,072 0,172 

10,255 10,310 0,15 0,055 0,077 0,185 

 

Tab. č. 4 : Testovanie podrobných bodov  

          Na základe testovania mnou namerané všetky údaje vyhovujú stanovenej presnosti 

mapovania podľa STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14].  

5.2 Spracovanie nameraných údajov 

          Pre spracovanie nameraných údajov a vyhotovenie grafickej časti mojej práce som si 

vybral program Kokeš, verziu 8.53. Tento program som si vybral aj hlavne preto, lebo som 

s ním pracoval už ako študent strednej školy a svojimi funkciami plne vyhovuje nárokom 

na zhotovenie mojej práce.  

        Klady: 

 komplexný geodetický programový systém 

 množstvo nadstavbových prvkov pre oblasť geodézie a katastra nehnuteľností 

 dobrý pomer cena ku výkonu 

 kompatibilita s niektorými iným programami 

 nenáročnosť hosťujúceho počítača 

 ľahké ovládanie svojich funkcií 

 priame zameranie programu do oboru geodézie a katastra nehnuteľností 

    Zápory:  

 program nie je prispôsobený pre nadstavbové prvky pre podobné odbory                

(napr. architektúra)  
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          Prostredie programu je rozdelené do vytvorených súborov s koncovkami *.ss (body 

so súradnicami) a *.vyk ( grafické prostredie).  

           Pre vyhotovenie grafickej podoby práce bolo potrebné do programu vložiť všetky 

mnou namerané údaje. Ako prvé som uložil namerané údaje pomocou GNSS geodetického 

prístroja (Obr. č. 12), čo boli priestorové súradnice v S-JTSK a Bpv. Všetky tieto údaje 

som mal uložené na textovom formáte vyhotovenom zo softwaru GNSS geodetického 

prístroja (Príloha č.5). Tieto údaje sa týkali bodov PPBP č.58, č.1042, č.1043, pomocných 

meračských bodov 5001 až 5011 a podrobných bodov 1 až 353. Funkciou programu cez 

Zoznam – Vstup bodov som postupne vkladal údaje o bode do príkazového riadka 

programu v tvare číslo y-ová súradnica x-ová súradnica  z-ová súradnica  na centimetre 

(Obr. č. 16).  

 

Obr. č. 16 : Vkladanie nameraných súradníc bodov 

          Po uložený všetkých súradníc bodov PPBP, pomocných meračských bodov 

a podrobných bodov 1 až 353 som mohol prejsť ku vkladaniu nameraných údajov 

pomocou totálnej stanice (Obr. č. 11), pretože body PPBP a pomocné meračské body, 
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ktoré boli zamerané pomocou GNSS geodetického prístroja mi tvorili pri zameriavaní 

pomocou totálnej stanice stanoviská a orientácie. 

         Vkladaním nameraných údajov získaných pomocou totálnej stanice, čo boli 

vodorovné dĺžky a vodorovné uhly boli pomocou funkcie programu Kokeš výsledkom 

súradnice podrobných bodov 401 až 565.   

          Tieto namerané údaje som mal zaznamenané na textovom súbore vyhotovenom z  

pamäťového média z totálnej stanice (Príloha č.5). Pre správnosť výpočtu nameraných 

údajov som si musel pred zadávaním údajov zadefinovať typ dĺžky v programe, čo sa 

vykonáva funkciou cez Nástroje – Nastavenie programu – Výpočty a nastavením 

implicitný typ dĺžky na hodnotu 0 . Spracovanie týchto údajov som vykonal pomocou 

funkcie cez Výpočty – Polárna metóda – 2 body. Nasledovne je potrebné zadať stanovisko 

a orientačný bod. Po zadaní týchto údajov som postupne vkladal namerané údaje do 

príkazového riadka programu v tvare vodorovná dĺžka vodorovný uhol a potvrdeným 

údajov si vyžiadal program číslo bodu. Týmto spôsob som postupne získal  horizontálne 

súradnice podrobných bodov 401 až 565(Obr. č. 17). 

      

 Obr. č. 17 : Vkladanie nameraných údajov získaných pomocou totálnej stanice 
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          Pretože viditeľnosť zo stanovísk na podrobné body pri zameriavaní totálnou stanicou 

nebola vždy možná, bola pre zameranie týchto bodov použitá metóda konštrukčných 

omerných mier. Po získaní súradníc podrobných bodov z merania pomocou totálnej stanice 

som pomocou funkcie v programe Výpočty – Ďalšie geodetické – Konštrukčné omerné 

zadával dĺžky namerané pásmom, ktoré som si pri meraní zapisoval do meračských 

náčrtov (Príloha č.4). Výsledkom tohto spracovania nameraných údajov sú horizontálne 

súradnice podrobných prvkov.  

5.3 Grafické vyhotovenie práce 

5.3.1 Rozdelenie zložiek mapy 

          Technické mapy miest a obcí sa vyhotovujú v digitálnej forme, ktorá je zložená 

z niekoľkých typov zložiek, ako napríklad vektorový podklad katastrálnej mapy, skutočné 

prevedenie povrchu a siete. Na základe inštrukcií, ktoré mi dal pre vyhotovenie mojej 

práce zadávateľ, som si rozdelil grafické vyhotovenie technickej mapy časti obce do 

niekoľkých súborov (zložiek) programu Kokeš, ktoré sa dajú vzájomne kombinovať, 

ktorými sú (Obr. č. 18):  

 súbor PPBP.vyk - obsah tohto súboru sú grafické prvky týkajúce sa podrobného 

polohového bodového poľa 

 súbor Polohopis.vyk - obsah tohto súboru sú grafické prvky týkajúce sa 

polohopisného charakteru územia, ako hranice, značky druhov pozemkov, popis  

 súbor Výškopis.vyk - obsah tohto súboru sú grafické prvky týkajúce sa 

výškopisného popisu územia 

 súbor Elektrickásieť.vyk - obsah tohto súboru sú grafické prvky týkajúce sa 

vedenia a popisu elektrickej siete 

 súbor Vodovodnásieť.vyk - obsah tohto súboru sú grafické prvky týkajúce sa 

vedenia vodovodnej siete a kanalizácie 

          Súbor TMO.ss  som si vytvoril pri spracovaní nameraných údajov do programu 

Kokeš. Tento súbor tvorí hlavnú kostru vyhotovenia grafickej časti technickej mapy, 
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pretože na jeho základe som priraďoval líniam lomové body. Všetky tieto súbory som 

uložil na príložný disk ku mojej práci (Príloha č.5). 

 

Obr. č. 18 : Rozdelenie grafickej časti 

 5.3.2 Zakladanie vrstiev grafiky 

          Pre farebné rozlíšenie technickej mapy som v programe Kokeš založil jednotlivé 

vrstvy s druhom farby, ktorá bude charakterizovať jednotlivé prvky mapy. Toto farebné 

rozlíšenie som dodržal podľa technickej normy STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, 

Základné a účelové mapy [14]. V programe funkciou Nástroje – Tabuľky - vrstvy som si 

vytvoril súbor TMO.lrs, do ktorého som postupne pridával jednotlivé vrstvy 

charakterizujúce farebné zložky mapy podľa technickej normy. Sú to: 

 vrstva HRANICE – farba čierna - v tejto vrstve sú vykreslené línie hraníc, druhy 

oplotenia, popis využitia stavieb, súpisné čísla stavieb, hektárová sieť 

 vrstva ZNACKY – farba čierna – v tejto vrstve sú vykreslené prvky značiek  

 vrstva VYSKY – farba hnedá – v tejto vrstve sú vykreslené prvky popisu 

výškového charakteru územia 

 vrstva NESSTAV – farba červená – v tejto vrstve sú vykreslené prvky vyjadrenia 

nespáliteľnej stavby 
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 vrstva SPALSTAV – farba žltá – v tejto vrstve sú vykreslené prvky vyjadrenia 

spáliteľnej stavby 

 vrstva VODA – farba svetlo zelená – v tejto vrstve sú vykreslené prvky  

vyjadrenia priebehu vodovodnej siete 

 vrstva KANALIZACIA – farba hnedá – v tejto vrstve sú vykreslené prvky 

vyjadrenia priebehu kanalizačnej siete 

 vrstva VEDENIESV – farba fialová – v tejto vrstve sú vykreslené prvky  

vyjadrenia priebeh elektrickej siete    

 vrstva ZNACKYVODA – farba čierna – v tejto vrstve sú vykreslené prvky 

značiek týkajúcich sa vodovodnej siete 

 vrstva ZNACKYSV – farba čierna – v tejto vrstve sú vykreslené prvky popisu a 

značiek týkajúcich sa elektrickej siete 

 vrstva POPIS – farba čierna – v tejto vrstve sú vykreslené prvky textového popisu 

objektov, ako komunikácie a sídelných a nesídelných názvov. 

          Na základe týchto vrstiev som  vyhotovil farebné rozlíšenie grafickej časti mojej 

práce. Všetky tieto súbory som uložil na príložný disk ku mojej práci (Príloha č.5) 

5.3.3 Vykreslenie grafiky mapy 

          Pri vykreslení grafiky som sa riadil meračskými náčrtmi, v ktorých je vykreslená 

poloha zameraných prvkov. Technickou normou, ktorou som sa riadil pri vykreslení 

grafiky mapy je STN 01 3411. Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky [15]. 

         Ako prvé som vykreslil hranice spáliteľných a nespáliteľných stavieb, vlastnícke, 

užívacie a druhov pozemkov, priebehu komunikácií. Všetky tieto hranice boli vykreslené 

vo vrstve HRANICE. Pri ich vykreslení bol dodržaný nielen charakter hranice, ale aj 

rozpoznanie druhu oplotenia. V tejto vrstve som taktiež vyniesol hektárovú sieť, popis 

stavieb ich súpisným číslom a využitím. 

          Nasledovne som vo vrstve ZNACKY priradil príslušným parcelám ich druhové 

rozlíšenie a priradenie k parcele.     



Bc. Marek Križan: Technická mapa části obce Horný Lieskov 
 

 

40 

 

          Vrstvami NESSPAL a SPALSTAV a funkciou programu Kokeš šrafy som vyjadril 

farebným rozlíšením spálitelnosť a nespálitelnosť stavieb.          

          Vo vrstve POPIS som textovým popisom popísal sídelné,  nesídelné názvy a druhy 

komunikácií    (Obr. č. 19).                  

                             

  Obr. č. 19 : Vykreslenie grafickej časti práce 

          Pomocou vrstvy VYSKY som vytvoril informatívny charakter výškového 

prevedenia územia pomocou číselného popisu na podrobných bodoch a svahových šrafou. 

Číselný popis som neurobil na každom podrobnom bode s nadmorskou výškou, pretože pre 

veľké množstvo týchto bodov by sa mapa stala veľmi neprehľadnou (Obr. č. 20).  

          Vo vrstvách VEDENIESV a VODA som pomocou línií spojil lomové body týchto 

sietí podľa druhového charakteru. U elektrickej siete to bolo vonkajšie silové vedenie 

nízkeho napätia, vonkajšie silové vedenie bez rozlíšenia druhu a oznamovacie vedenie. Pre 

vodovodné vedenie to bolo vodovodné potrubie pitnej vody (Obr. č. 20).   
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          Vrstvami ZNACKYSV a ZNACKYVODA som podľa príslušnej technickej normy 

priradil značkové označenie pre prvky jednotlivých vedení (Obr. č. 20). 

          Vrstva KANALIZACIA charakterizuje kanalizačné vedenie bez rozlíšenia druhu. 

Podľa STN 01 3411 Mapy veľkých mierok, Kreslenie a značky, som rozoznával pri 

vrstvách VEDENIESV, VODA, KANALIZACIA osi vedení nad zemou, pod zemou 

a približné (Obr. č. 20). 

           

 

Obr. č. 20 : Vykreslenie jednotlivých línií a značiek 

5.3.4 Priradenie vrstiev ku súborom 

          Zloženie digitálnej technickej mapy som rozdelil do jednotlivých súborov, ktoré 

charakterizujú zloženie územia. Súčasťou týchto súborov sú aj jednotlivé vrstvy 

charakterizujúce farebné rozlíšenie prvkov. Tieto vrstvy je možné kombinovať pre 

jednotlivé súbory.  

 pod súbor Polohopis patria vrstvy HRANICE, NESPAL, SPALSTAV, POPIS 

a ZNACKY. 

 pod súbor Výškopis patrí vrstva VYSKY. 
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 pod súbor PPBP patria vrstvy ZNACKY a POPIS 

 pod súbor Vodovodnásieť patria vrstvy KANALIZACIA, ZNACKYVODA a  

VODA . 

 pod súbor Elektrickásieť patria vrstvy VEDENIESV a ZNACKYSV.  

5.3.5 Vyhotovenie analógovej technickej mapy          

          Zadávateľ mojej práce si vyžiadal vyhotovenie analógovej verzie technickej mapy, 

pričom o digitálnu verziu sa v budúcnosti budem starať ja. Neoddeliteľnou súčasťou 

analógovej technickej mapy sú mimorámové údaje, ktoré podľa STN 01 3410 Mapy 

veľkých mierok, Základné a účelové mapy [14] obsahuje: 

 názov a druh mapy 

 nomenklatúra (označenie) mapového listu 

 údaje o polohe mapového listu v administratívnom delení štátu 

 súradnicový systém 

 mierka mapy 

 údaje o triede presnosti mapy (mapovania) 

 označenie susedných mapových listov 

 tirážne údaje 

 pôvod vzniku mapy 

          Podľa tejto technickej normy sú rozmery mapových listov v mierke 1:1000                 

62.5 x 50.0 cm, ktoré sa dodržiavajú aj pre vyhotovenie účelových máp (Obr. č. 21,    Obr. 

č. 22). Na základe týchto údajov z technickej normy som vyhotovil programe Kokeš rám 

mapy a mimorámové údaje v súbore ML.vyk, ktorý som uložil na príložný disk ku mojej 

práci (Príloha č.5) . 
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Obr. č. 21 : Vrchná časť rámu mapy a mimorámových údajov 

 

Obr. č. 22 : Spodná časť rámu mapy a mimorámových údajov 

          Na základe vytvorených všetkých potrebných prvkov v súlade s technickými 

normami som vytlačil originál obrazu digitálnej technickej mapy časti obce  v mierke 

1:1000 spolu s rámom mapy a mimorámovými údajmi. Súčasťou tejto mapy je legenda 

s vysvetlením značkových prvkov na mape (Príloha č.1). 
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6 3D MODEL VLASTNÉHO NÁVRHU 

          Súčasťou vyhotovenia analógovej technickej mapy časti obce je aj vyhotovenie 3D 

modelu vlastného návrhu športového, kultúrneho a rekreačného areálu. Model však tvorí 

len akýsi neoficiálny ,,cieľ budúcnosti“ v digitálnej podobe. Toto vyhotovenie som urobil 

v modelovacom programe  Google SketchUp. Pretože ide len o môj návrh, tento model 

som vyhotovil vo voľnom prostredí programu bez digitálnych podkladov. Väčšiu časť 

návrhu som vytvoril svojím uvážením, ale v niektorých prípadoch mi tvorili predlohy 

internetové stránky firiem  zaoberajúcich sa výstavbou týchto areálov [12].  Celý súbor 

návrhu 3D modelu som uložil na príložný disk ku mojej práci (Príloha č.5).   

 

 Obr. č. 23 : 3D model – športový a rekreačný areál  
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Obr. č. 24 : 3D model – kultúrny areál 

 

 

Obr. č. 25 : 3D model – pohľad na celý areál 
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ZÁVER 

 Výsledkom mojej záverečnej práce na tému  ,,Technická mapa části obce Horný 

Lieskov“ je mapa vyhotovená podľa špecifikácií zadávateľa tejto práce vyhotovenej 

v programe Kokeš.  

Vďaka tejto práci som získal veľa nových poznatkov týkajúcich sa vyhotovenia 

technickej mapy obce a práce s použitým programov. V budúcnosti by som sa chcel 

venovať tvorbe takýchto máp, prípadne spájať ich tvorbu s inými prácami rôzneho 

charakteru. Vytvárať nové zložitejšie technické mapy väčších obcí a miest, ich informačné 

systémy, rozvíjať mapy a zdokonaľovať sa v práci. 

Myslím si, že keby všetky obce a mestá vlastnili technické mapy, prispelo by to 

ku efektívnemu umiestňovaniu objektov, rozvoju obce alebo mesta a tým predovšetkým 

samotným občanom. Som presvedčený, že samotné mestá a obce by túto kombináciu 

s radosťou prijali. Ďalšou významnou vlastnosťou týchto máp je ich viac účelové využitie. 

Na ich základe je možné vytvoriť napríklad databázy, informačné systémy zaoberajúce sa 

stavom územia alebo ich spojiť s inými informačnými systémami, na základe ktorých by 

mestá a obce mohli informovať občanov pomocou vlastných aplikácií na svojich 

internetových stránkach. Týmto spôsobom by občania získali všetky potrebné informácie 

týkajúce sa ich záujmovej lokality pre ich potreby.   

Spôsobom, aký som popísal, by sa dali vyhotoviť technické mapy pre všetky obce a 

mestá, vytvoriť informačné systémy a tak zefektívniť celý systém informovanosti 

o záujmových lokalitách občanov. Prídavkom niektorých prvkov, ako napríklad 3D náhľad 

by celý tento systém získal na svojej hodnote, pretože občanovi by obec a mesto poskytlo 

všetky potrebné informácie na jednom mieste. Myslím si, že títo občania by boli ochotní si 

zaplatiť za tieto údaje, pričom by bolo potrebné tieto údaje neustále aktualizovať.  

Podľa mojich predstáv by to mohlo vyzerať tak, že mestá a obce vlastniace technické 

mapy by spolupracovali s katastrálnymi úradmi, čím by sa zväčšil obsah informácií. 

Podmienkou pre správnosť údajov by bola neustála aktualizácia údajov, čím by obce, 

mestá alebo katastrálne úrady vlastniace tento systém museli zamestnať ľudí, čím by sa 

znížila nezamestnanosť.  
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