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ANOTÁCIA 

Diplomová práca je zameraná na spracovanie geodetickej dokumentácie 

skutočného vyhodnotenia prác na líniovej stavbe v Oravskej Lesnej.  

V diplomovej práci sú popísané jednotlivé etapy geodetických prác, ktoré súviseli s 

vlastnou realizáciou líniovej stavby, od vybudovania meračskej siete pomocou technológie 

GNSS, polohopisné a výškopisné zameranie záujmovej lokality merania polárnou 

metódou.  Záverom bolo zameranie líniovej stavby po jej realizácii technológiou GNSS. 

Spracovanie nameraných údajov bolo uskutočnené prostredníctvom softvéru GEUS 

15.0 v počítačovom prostredí. Grafické spracovanie bolo uskutočnené v grafickom systéme 

MicroStation V8 s geodetickou nadstavbou GEO. 

Podrobné meranie  polohopisu a výškopisu bolo uskutočnené v 3. triede presnosti. 

Meranie bolo pripojené do záväzného súradnicového systému S-JTSK a výškového 

systému Bpv. 

Kľúčové slová: meračská sieť, polohopis, výškopis, skutočné vyhodnotenie 

líniovej stavby 

SUMMARY 

My Diploma thesis was focused on the processing of geodetic documentation of the 

actual work evaluation on the line construction in Oravska Lesna. 

The thesis describes individual stages of geodetic works which were related to the 

execution of the construction itself, since the realization of measuring network with the aid 

of GNSS technology - planimetric and altimetric measurements of the locality by the polar 

method. The result was the measuring of the line construction after its execution by GNSS 

technology. 

 Evaluation of measured data was performed through the GEUS 15.0 software on the 

computer. Graphical processing was done by the MicroStation V8 graphical system with 

the GEO extension. 

Detailed measurements of planimetry and altimetry were performed in the 3rd 

accuracy class. The measurements were performed in Datum of Uniform Trigonometric 

Cadastral Network (S-JTSK) and vertical coordinate system (Bpv). 

Keywords: measuring network, planimetry and altimetry measurements, building 

documentation. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

Bpv   Výškový systém baltský - po vyrovnaní 

DVRM  Digitálny výškový referenčný model 

ETRS89  Európsky terestrický referenčný systém 1989 

EVRS  Európsky vertikálny referenčný systém 

GIS   Geografický informačný systém 

GKÚ  Geodetický a kartografický ústav, Bratislava 

GLONASS Ruský globálny systém určovania polohy 

GM   Geocentrická gravitačná konštanta 

GNSS  Global Navigation Satellite System (Globálny navigačný družicový   

   systém) 

GPRS  Univerzálna paketová rádiová služba (General Packet Radio Service) 

GPS   Global Positioning System (Globálny systém určovania polohy) 

GRS80  Geodetický referenčný systém 1980 prijatý IAG 

ITRS  Medzinárodný terestrický referenčný systém  

k.ú.   Katastrálne územie 

M   Mierka mapy 

OÚ   Obecný úrad 

PC   Personal computer (osobný počítač) 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RTK   Real Time Kinematic (meranie GPS v reálnom čase) 

RTS   Rezortná transformačná služba 

S-Gr95  Gravimetrický systém 1995 

S-JTSK  Súradnicový systém - Systém jednotnej trigonometrickej siete    

   katastrálnej 

SKPOS  Slovenská priestorová observačná služba využitia signálov GNSS 

SPGS   Slovenská permanentná GNSS služba 

ŠPS   Štátna priestorová služba 
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1. ÚVOD 

 

Cieľom diplomovej práce je popis všetkých zememeračských činností, ktoré boli 

vykonané pri príprave a následne pri samotnej realizácií výstavby líniovej stavby v obci 

Oravská Lesná. Všetky tieto práce viedli k vyhotoveniu dokumentácie skutočného stavu 

líniovej stavby. 

Líniová stavba je situovaná v katastrálnom území Oravská Lesná, v obci Oravská 

Lesná. Záujmový objekt sa nachádzal v intraviláne obce Oravská Lesná. Práce boli 

uskutočnené pre potreby obecného úradu v Oravskej Lesnej vybudovať líniovú stavbu z 

dôvodu bezpečnosti občanov a plynulej premávky na cestách.  

Meračské práce pre zameranie podkladu pre projekt prebiehali na jeseň 2013 a boli 

rozdelené na niekoľko častí, ktoré so sebou súviseli a navzájom na seba nadväzovali. Ako 

prvá bola vykonaná rekognoskácia terénu, pri ktorej bol zistený stav doterajšieho 

bodového poľa. Pri rekognoskácii terénu bol zistený nedostatočný počet prístupných bodov 

bodového poľa, preto sa muselo pristúpiť k stabilizácii pomocných bodov meračskej siete. 

Meračská sieť bola zameraná technológiou GNSS, metódou RTK. Meranie bolo 

uskutočnené pomocou dvojfrekvenčnej GPS aparatúry ProMark. Pomocné body meračskej 

siete boli určené v 3. triede presnosti podľa  [7], [17] so strednou súradnicovou chybou 

mx,y = 0,12 m. 

Pri meraní polohopisu a výškopisu bola použitá polárna metóda s využitím 

univerzálneho meračského prístroja SOKKIA SET 230 RK spolu s technológiou GNSS, 

metódou RTK. Podrobné body merania boli taktiež merané v 3. triede presnosti podľa [7], 

[17], ktorá je charakterizovaná strednou súradnicovou chybou mx,y = 0,14 m.  

Polohopisný a výškopisný plán bol zameraný a následne spracovaný v záväznom 

súradnicovom systéme Slovenskej republiky a to v Jednotnej trigonometrickej sieti 

katastrálnej (ďalej S-JTSK) a výškovom systéme Balt po vyrovnaní (ďalej Bpv). 

 Spracovanie nameraných hodnôt, teda výpočtové práce boli vykonané funkciou 

hromadným spracovaním dát dávkou v programe GEUS 15.0. Grafické spracovanie bolo 

vykonané v grafickom systéme Microstation V8. 
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Výsledný polohopisný a výškopisný plán pre projekt líniovej stavby bol spracovaný 

v mierke 1:500. Súčasťou diplomovej práce je technická správa, zápisníky merania, 

meračský náčrt, protokol z výpočtu programu GEUS, zoznamy súradníc a výšok 

podrobných bodov polohopisu a zoznamy súradníc a výšok pomocných bodov meračskej 

siete určených technológiou GNSS. 

Geodetické práce vykonané pri vyhotovení dokumentácie skutočného vyhodnotenia 

stavby boli vykonané na jeseň 2014. Tieto práce pozostávali zo zamerania vykonaných 

prác na líniovej stavbe. Meranie bolo vykonané ako v predchádzajúcom meraní pomocou 

technológie GNSS rovnakou metódou merania s rovnakou presnosťou merania. 

Výpočtové a grafické práce boli vykonané v rovnakých počítačových softvéroch 

ako polohopisný a výškopisný plán zamerania líniovej stavby. 

Výsledný porealizačný plán vyhotovenia dokumentácie líniovej stavby bol 

spracovaný v mierke 1:500. Súčasťou diplomovej práce je technická správa, zoznamy 

súradníc a výšok podrobných bodov polohopisu a pomocných bodov meračskej siete 

určených technológiou GNSS v S-JTSK. 
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2. PREDMET, ROZSAH MERANIA 

 

Záujmová lokalita je situovaná v intraviláne obce Oravská Lesná ležiacej v severnej 

časti Slovenska v okrese Námestovo viď Obr. 1. Táto obec je najmladšou oravskou obcou, 

ktorá leží na rozhraní Oravy, Kysúc a Poľska, v prostredí Slovenských Beskýd a Oravskej 

Magury, kde pramení aj rieka Biela Orava. 

 

Kraj: Žilinský 

Okres: Námestovo 

Obec: Oravská Lesná 

Kat. územie: Oravská Lesná 

Lokalita: Oravská Lesná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Predmet merania polohopisu a výškopisu pre 

zameranie podkladu pre projekt 

 

 Predmetom merania je záujmová lokalita kde mala byť vybudovaná líniová stavba - 

chodník, ktorá smerovala od existujúceho chodníka po zástavku SAD - Turoň. Jednalo sa o 

územie vedľa štátnej cestnej sieti II/520 Krásno nad Kysucou - Lokca. Oravská Lesná je 

zložená z viacerých osád, ktoré sú rozložené jednak okolo hlavnej cesty a jednak po 

okolitých kopcoch. Miestna časť v ktorej boli vykonané zememeračské práce sa nazývala 

Obr.  1 Obec Oravská Lesná [28] 



Bc. Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci 

Oravská Lesná 

 

12 

 

Jasenovská viď Obr. 2. Dĺžka meraného úseku bola 1,370 km. Druh pozemku je 

zaraďovaný do zastavanej plochy a nádvoria. 

 

 

Obr.  2 Priestorové usporiadanie obce Oravská Lesná [22] 

  

 Pôvodne sa na tomto mieste nachádzali miestami zastarané časti chodníka a miestami 

žiaden chodník viď Obr. 3. Táto situácia svojím stavom nevyhovovala z bezpečnostného 

hľadiska a súčasným potrebám obyvateľstva. Zástupcovia obce Oravská Lesná sa preto 

rozhodli pre výstavbu novej líniovej stavby - chodníka v celom úseku.  

 Týmto vznikla potreba OÚ Oravská Lesná vyhotoviť dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia stavby. 
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Obr.  3 Záujmová lokalita 

 

Okrem predmetu merania boli zamerané aj lampy, rigoly, potoky a existujúce úseky 

štátnej cesty a prístupových ciest k pozemkom. Na vybudovanej líniovej stavbe bola 

zameraná dažďová kanalizácia, šachty, lampy, kanalizácia atď. 

 

2.2 Súradnicový a výškový systém 

  

Meranie bolo pripojené do súradnicového systému S-JTSK - Systém Jednotnej 

trigonometrickej siete katastrálnej. S-JTSK je podľa [24] záväzný referenčný systém na 

celom území Slovenskej republiky. Je definovaný Besselovým elipsoidom, Křovákovým 

konformným kužeľovým zobrazením vo všeobecnej polohe a súborom súradníc z 

vyrovnania trigonometrických sietí. 

Výškové meranie bolo pripojené  podľa [24] do záväzného výškového systému Bpv 

- Balt po vyrovnaní.   
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2.2.1 S - JTSK (Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej 

siete katastrálnej) 

 

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, je podľa [25] 

súradnicový systém používaný v civilnom sektore Slovenského a Českého štátu. Jeho 

parametre boli stanovené s ohľadom na presné pozemné geodetické práce najmä v oblasti 

evidencie nehnuteľností. V tomto systéme sú podľa [9] vytvorené civilné mapové diela  t.j. 

základné mapy v mierke 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 a niektoré tematické 

mapové diela napr. vodohospodárske mapy, mapy druhovej skladby lesných porastov.  

 S-JTSK je podľa [25] pravouhlý rovinný súradnicový systém, ktorého osa x 

smeruje na juh a osa y na západ. Konštanty, ktoré vystupujú v zobrazovacích rovniciach 

Křovákového zobrazenia sú: 

- φ0 = 49°30° (φ0 je hodnota zemepisnej šírky, základnej nakreslenej rovnobežky na 

Besselovom elipsoide), 

- λ = 42°30° (λ je zemepisná dĺžka kartografického pólu, na Besselovom elipsoide, 

ktorá je definovaná od základného poludníka Ferro). 

 Polohová presnosť priradenia tohto súradnicového systému podľa [9] je daná 

Jednotnou trigonometrickou sieťou katastrálnou (JTSK), ktorá má 268 trigonometrických 

bodov. Sieť pôvodne nebola prepojená so sieťami okolitých štátov. Jej rozmer, poloha a 

orientácia neboli určené z meraní základníc a z astronomických meraní. Zložitými 

postupmi vyrovnania sa vyrovnal jej tvar a dosiahla sa relatívne vysoká vnútorná presnosť.  

Napriek jej nedostatkom sú na tento systém viazané všetky merania súvisiace s katastrom a 

technické projekty realizované vo vnútri územia štátu. Charakter generovania tohto 

systému nedovoľuje transformáciu celého mapového diela do štandardne používaných 

systémov pri zachovaní jeho presnosti. Existujú však aproximačné postupy pomocou 

ktorých sa súradnice z Křovákového zobrazenia prepočítavajú do geografického 

súradnicového systému, z ktorého sú potom transformovateľné do iných projekcií. 

 S - JTSK  je podľa [25] definovaný: 

 1. Besselovým elipsoidom určeným v roku 1841, so základným poludníkom 

prechádzajúcim cez ostrov Ferro. Základní poludník sa nachádza  17°40° západne od 
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poludníka Greenwich. Parametre základného poludníka boli: a = 6 377 397,1555 m,  f = 

1:299,152 8128, kde parameter „a“ je dĺžka hlavnej poloosy a „f“ je sploštenie. 

2. Křovákovo zobrazenie popisuje výpočet pravouhlých rovinných súradníc, 

konformného kužeľového zobrazenia vo všeobecnej polohe z daných zemepisných 

súradníc na Besselovom elipsoide. Křovákovo zobrazenie sa skladá zo štyroch na sebe 

nadväzujúcich krokov: 

-  zo zobrazenia Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, 

- z transformácie zemepisných súradníc na kartografické súradnice na guľovú 

plochu,  

- zo zmenšenia guľovej plochy a jej konformnom zobrazení na dotykový kužeľ vo 

všeobecnej polohe,  

- z rozvinutia na dotykový kužeľ do roviny. 

Viacej informácií o S-JTSK môžeme nájsť v [9], [25]. 

 

2.2.2 Bpv (Baltský výškový systém po vyrovnaní) 

 

Výškový systém Balt po vyrovnaní je podľa [25] záväzným výškovým referenčným 

systémom používaným v Slovenskej republike. Systém Balt po vyrovnaní je vztiahnutý na 

strednú hladinu Baltského mora prostredníctvom referenčného bodu, ktorým je nula 

morského vodočtu v  Kronštadtu. Baltský výškový systém po vyrovnaní používa normálne 

výšky. Pri výpočte výšok bodov vyrovnaním sa uplatňujú normálne korekcie z 

Molodenského teórie na namerané prevýšenia, získané meraniami v nivelačných sieťach. 

Základní bod v Slovenskej republike je bod Strečno. Základní bod v České republike sa 

nachádza v Lišove u Českých Budějovic.  
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2.2.3 ETRS89 (Európsky terestrický referenčný systém 1989) 

 

Európsky terestrický referenčný systém 1989 (ETRS89) je podľa [25] systém 

identický s Medzinárodným terestrickým referenčným systémom (ITRS) v epoche 1989.0. 

ITRS je fixovaný na stabilnú časť Euroázijskej tektonickej vrstvy. 

ETRS nesie všetky vlastnosti a charakteristiky ITRS. Počiatok systému sa nachádza 

v ťažisku hmoty celej Zeme, vrátane oceánov a atmosféry. Jednotkou dĺžky je meter.  

Európsky terestrický referenčný systém 1989 predstavuje súbor geocentrických 

priestorových súradníc, ročných zmien a charakteristík presností vybraných bodov Štátnej 

priestorovej siete (ŠPS) spracovaných k určitému dátumu. V Štátnej priestorovej sieti je 

určená priestorová lokalizácia bodov statickou metódou meraním dvojfrekvenčnými 

prístrojmi GPS s hodnotou strednej súradnicovej chyby mB, mL 0,009 m, mH 0,025 m. 

Ďalšie podrobnosti o ETRS 89 v [25]. 

Súradnice ETRS89 sa podľa [25] vyjadrujú v pravouhlých kartézskych 

súradniciach XYZ nebo v elipsoidických (geodetických) súradniciach φ, λ, h, kde „φ“ je 

zemepisná (geodetická) šírka, „λ“ zemepisná (geodetická) dĺžka, „h“ elipsoidická 

(geodetická) výška. 

Elipsoidické (geodetické) súradnice ETRS89 sú vo vzťahu s elipsoidmi 

Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80). Základným poludníkom je 

Greenwich. Konštanty elipsoidu sú: a = 6 378 137m („a“ je dĺžka hlavnej poloosy), f = 

298,257222101 („f“ je sploštenie, ktoré je vypočítané  konštantou „GM“ čo je geocentrická 

gravitačná konštanta, „J2“ zonálny geopotencionálny koeficient druhého stupňa, „ω“- 

uhlová rýchlosť rotácie Zeme).  
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3.  METÓDY MERANIA POLOHOPISU A 

VÝŠKOPISU 

 

Pred samotným meraním boli vykonané prípravné práce. ktoré pozostávali z výberu 

vhodnej meračskej metódy, prístrojov a pomôcok. 

Pri meraní boli využité tieto metódy: 

- technológia GNSS na určenie polohy a výšky pomocných meračských bodov a 

taktiež aj na podrobné meranie polohopisu, 

- polárna metóda pre podrobné zameranie polohopisu, 

- trigonometrické určovanie výšok. 

 

3.1 Technológia GNSS 

 

 GNSS (Global Navigation Satellite System) je podľa [16] globálny navigačný 

družicový systém, ktorý nám umožňuje určiť polohu. GNSS je vybudovaný na určovanie 

polohy a času kedykoľvek a kdekoľvek na Zemi, nezávisle od aktuálnych 

meteorologických podmienok.  

 Poloha meraného bodu podľa [16] sa nachádza v priesečníku guľových plôch, 

ktorých polomer je daný meranými vzdialenosťami medzi družicou a určovaným bodom. Z 

geometrického hľadiska je nutné poznať polohu minimálne troch družíc na určenie polohy 

určovaného bodu. Pretože určenie vzdialenosti medzi družicou a určovaným bodom 

spočíva vo využití presných časových informáciách, je nutné pre výpočet poznať polohu 

štyroch družíc. Na dosiahnutie vysokej presnosti určenia polohy je dôležité, aby sme 

využívali čo najväčší možný počet viditeľných družíc, ktoré musia byť vhodne rozložené 

na sfére. 

 V súčasnosti existuje niekoľko navigačných systémov, napr. NAVSTAR (USA), 

GLONASS (RUSKO), COMPASS (ČÍNA), GALILEO ( EURÓPA).  
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 Meranie bolo vykonané GPS prístrojom, ktorý využíva navigačné systémy 

NAVSTAR (USA) - Navigation System Using Time and Ranging a GLONASS - 

Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema. 

  

3.1.1 GPS NAVSTAR 

 

Družicový navigačný systém globálneho určovania polohy GPS - Global 

Positioning System, armáda USA  označuje aj ako NAVSTAR (GPS – NAVigation Signal 

for Timing And Ranging).  

Je to podľa [18] navigačný systém využívajúci meranie času a vzdialenosti a 

pracuje na princípe jednosmerného diaľkomera. Meranou veličinou je doba šírenia signálu 

z družicovej antény k prijímacej anténe. Tento nameraný čas je pomocou rýchlosti šírenia 

signálu prevedený na vzdialenosť. Jedná sa o globálny systém určenia polohy viazaný s 

družicami, používaný na zistenie presnej pozície v trojrozmerných súradniciach a jeho 

rýchlosť v reálnom čase a poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu takmer kdekoľvek 

na Zemi. Môžeme taktiež získať informácie o čase UTC. Používa zostavu aspoň 24 

satelitov na zemskom orbite. Je základom pre navigačné prístroje GPS.  

Systém GPS je podľa [16] tvorený tromi zložkami : 

 - kozmickou, 

 - riadiacou, 

 - užívateľskou. 

 Kozmická zložka GPS systému je podľa [16] tvorená sústavou družíc 

rozmiestnených na šiestich obežných dráhach vysielajúcich navigačné signály. Systém je 

tvorený 24 družicami, z ktorých je 21 navigačných a tri sú aktívne záložné viď Obr. 4. 

Družice obiehajú vo výške 20 200 km nad povrchom a rovnakú vzájomnú polohu nad 

daným bodom zopakujú za 11 h 58 min. Každá družica je vybavená prijímacou a 

vysielacou anténou, atómovými hodinami, palivom pre dýzy pohonu, akumulátormi, ktoré 

majú k dispozícii solárne panely a ďalšími prístrojmi, ktoré slúžia pre navigáciu alebo iné 

špeciálne účely. Družica prijíma, spracováva, uchováva a vysiela informácie z/do 

pozemného riadiaceho centra. 
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Obr.  4 Rozloženie družíc v systéme GPS - NAVSTAR [12] 

 

Riadiaca zložka je podľa [12] tvorená systémom hlavnej riadiacej stanice, 

štyroch monitorovacích pozemných staníc umiestnených v rôznych častiach sveta a 

troch vysielacích staníc viď Obr. 5, ktoré komunikujú s družicami. Hlavná riadiaca 

stanica (MCS –Master Control Station) je umiestnená v opevnenom bunkri v 

Skalistých horách blízko leteckej základne Falcon v Colorade a má špeciálnu ochranu. 

Monitorovacie stanice pasívne sledujú družice, prijímajú ich dáta, a tieto predávajú 

MCS. Tu sú na základe prijatých dát vypočítané presné parametre obežných dráh 

(efemeridy) a korekcie hodín pre jednotlivé družice. Vysielacie stanice potom tieto 

parametre minimálne raz denne odovzdajú družiciam. Tie potom vysielajú pomocou 

rádiových signálov efemeridy svojich obežných dráh a presný čas užívateľom do GPS 

prijímačov. 

 

Obr.  5 Rozmiestnenie monitorovacích staníc systému GPS NAVSTAR [13] 



Bc. Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci 

Oravská Lesná 

 

20 

 

Užívateľská zložka je tvorená GPS prijímačmi, vyhodnocovacími prístrojmi a 

postupmi potrebnými na vyhodnotenie meraní. GPS prijímače vykonajú na základe 

prijatých signálov z družíc predbežné výpočty polohy, rýchlosti a času. Pre výpočet 

všetkých štyroch súradníc je potrebné prijímať signály aspoň zo štyroch družíc. Jednou 

zo základných úloh GPS je navigácia v trojrozmernom priestore.  

 

3.1.2 GLONASS 

 

GLONASS je podľa [6]  ruský globálny systém určovania polohy, ktorý sa rovnako 

ako GPS NAVSTAR skladá z 3 zložiek.  

Kozmická zložka [6]: jej nosným prvkom je 24 družíc, krúžiacich nad povrchom 

Zeme na troch orbitálnych dráhach so sklonom 64,8° a výškou 19 100 km. Plná dostupnosť 

na celej zemi je s 21 družicami a tromi záložnými viď Obr. 6. 

Družicový navigačný systém GLONASS nepretržite vysiela navigačné signály dvoch 

typov: 

 - Navigačný signál štandardnej presnosti v prenosovom pásme L1, táto informácia 

je dostupná všetkým používateľom na miestnej aj svetovej úrovni a zabezpečuje pri 

prevádzke prijímačov systému GLONASS možnosti prijímania. Presnosť možno zlepšiť 

použitím diferenciálnej metódy merania súradníc alebo doplnením špeciálnymi metódami 

merania polohy v priestore. 

 - Navigačný signál vysokej presnosti v prenosovom pásme L1 a L2. Navigačný 

signál je hlavne určený pre potreby Ministerstva obrany ruskej federácie a jeho 

neobmedzovaná prevádzka nie je v súčasnosti uvoľnená. 

 

Obr.  6 Družica GLONASS [13] 
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K získaniu priestorových súradníc a časového signálu s požadovanou presnosťou je 

podľa [6] potrebné prijať a spracovať navigačné signály od minimálne štyroch družíc 

systému GLONASS. Pri príjme navigačných rádio signálov prijímačom sú využité známe 

rádiotechnické metódy merania vzdialenosti od viditeľných družíc pri známej rýchlosti 

šírenia signálu. Súčasne s príjmom signálu a zistenia vzdialenosti družice, prijímač 

automaticky vykoná operácie dekódovania časových značiek a kódovanej informácie o 

polohe družice, z ktorej bol signál prijatý. 

Výsledky merania a údaje v kódovanej informácii predstavujú vstupné dáta pre 

výpočet navigačnej úlohy k získaniu zemepisných súradníc a parametrov pohybu. 

Navigačné výpočty sú riešené automaticky pri čom je použitá aproximačná metóda 

najmenších štvorcov. Výsledkom výpočtov sú tri súradnice polohopisné, rýchlosť 

zariadenia s prijímačom a časová synchronizácia na vysoko presný čas. 

Riadiaca zložka [6]: je tvorená riadiacim centrom, ktoré je riadené Kozmickými 

silami Ruskej federácie umiestnenej v Goličinu - 2,70 km južne od Moskvy. Toto riadiace 

centrum plánuje a koordinuje všetky funkcie systému GLONASS. Je tiež tvorený 

pozemným riadiacim komplexom, ktorý sleduje funkciu a údržbu družíc.  

Užívateľská zložka: je malá z dôvodu zanedbania vývoja prijímačov a preto je aj 

málo užívateľov. V ďalších rokoch sa plánujú rozsiahle investície do oblasti vývoja a 

výroby užívateľských zariadení i do oblasti vývoja aplikácií v rôznych sektoroch 

priemyslu. 

 

3.1.3 SKPOS (Slovenská priestorová observačná služba) 

 

Na podporu a zabezpečenie využitia GNSS pri výkone geodetických činností 

komerčných geodetov zabezpečil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky, prostredníctvom svojej organizácie  GKÚ vybudovanie a prevádzkovanie služby 

na určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase pomocou využívania GNSS 

pomenovanej skratkou SKPOS. Zriadením tejto služby sa umožnilo využívanie 

technológie GNSS aj pre vybrané geodetické činnosti podľa platného zákona č. 215/1995 

Z. Z. o geodézii a kartografii vo väzbe na národné referenčné systémy. SKPOS je podľa [5] 

vybudovaná na nasledujúcej infraštruktúre viď Obr. 7: 
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- 21 referenčných staníc, osadených prijímačmi Trimble NetR5 s anténou Zephyr  

Geodetic  Model 2, schopnými prijímať na 72-kanáloch signály z družíc amerického 

systému GPS NAVSTAR a ruského systému GLONASS, 

- rezortná virtuálna privátna sieť na správu a prenos prvotných observovaných 

údajov z referenčných staníc do centra,  

-  riadiace centrum, zriadené u správcu geodetických základov, t. j. GKÚ v 

Bratislave, na zabezpečenie prevádzky a na poskytovanie údajov. 

 

 

Obr.  7 Infraštruktúra SKPOS [27] 

 

Slovenská permanentná GNSS služba (SPGS) podľa [5] riadi a prevádzkuje 

systém referenčných staníc GNSS tzv. Slovenský priestorový referenčný systém (SKPOS). 

Služba poskytuje užívateľom údaje o polohe týchto staníc v systéme ETRS89, merané 

údaje z týchto staníc a tzv. diferenciálne korekčné údaje ku kódovým a fázovým 

meraniam. Týmto sa dá určiť poloha priamo v reálnom čase alebo po skončení merania. 

Služba je vybudovaná na štyroch pilieroch: 

1.  Legislatíva : Zákon č. 423/2003 Zb. z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a 

doplňuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Zb. z. o geodézii a 

kartografii a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaniu (živnostenský 

zákon) vo znení neskorších predpisov. 

2. Sieť referenčných staníc na príjem signálu GNSS umiestnených na geodetických 

bodoch. 
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3. Národné servisné centrum (NSC). NSC plní funkciu riadiaceho, dátového, 

spracovateľského a analytického centra. Výsledkom sú služby SKPOS-dm, SKPOS-cm a 

SKPOS-mm, ktoré slúžia k presnému určovaniu priestorovej polohy v záväzných 

geodetických referenčných systémoch v reálnom čase s voliteľnou mierou presnosti a 

s využitím signálov z globálnych navigačných družicových systémov GPS NAVSTAR, 

GLONASS. 

4. Virtuálna privátna sieť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slúži k 

prenosu dát z referenčných staníc do NSC a ku komunikácií s užívateľmi prostredníctvom 

prostredia internetu pomocou služieb GPRS (napr. EDGE, HSDPA).  

SKPOS poskytuje dve základné služby: 

1. Pre reálny čas (RTK), máme 2 typy služieb:  

- SKPOS_dm : diferenciálna korekcia pre kódové meranie s využitím pre navigáciu 

a určovanie polohy v reálnom čase s presnosťou 1 m – 0,5 m v závislosti od vybavenia 

používateľa, 

- SKPOS_cm: diferenciálna korekcia pre fázové meranie na presné určovanie 

polohy v reálnom čase s presnosťou 10 - 2 cm. 

2. Na dodatočné spracovanie údajov (postprocessing):  

- SKPOS--mm VS. údaje z virtuálnej referenčnej stanice s presnosťou   

20 – 0,5 mm, 

- SKPOS--mm RS. údaje z vybranej referenčnej stanice s presnosťou  20 – 0,5 mm. 

Ďalšie podrobnosti o SKPOS môžme nájsť v [5], [26]. 

SKPOS podľa [5] umožňuje využívať spresňujúce korekcie k nameraným údajom 

získaným prijímačmi GNSS vo formáte RTCM a CMR, alebo údaje pre virtuálnu 

referenčnú stanicu alebo stanicu SKPOS vo formáte RINEX, čím umožňuje korektne 

pracovať v súradnicovom systéme ETRS89 v reálnom čase alebo dodatočne pri využití tzv. 

postprocesingu. 

 Služba SKPOS podľa [5] od samotného spustenia zaznamenáva každoročne 

významné skvalitnenia, ktoré boli orientované na jej zlepšenie, rozvoj, rozšírenie alebo 

úpravu. Priebežne sa služba skvalitňuje pridávaním ďalších permanentných staníc do 

sieťového riešenia alebo aktualizáciou hardvérových zariadení samotných staníc, prípadne 

riadiaceho centra.  
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Významnú časť vývoja SKPOS  predstavuje aj spúšťanie nových služieb a aplikácií 

poskytnutých výrobcom používaného riadiaceho softvéru, alebo vyvinutých individuálne 

na GKÚ. 

Na prevod elipsoidických výšok na normálne výšky v systéme Balt po vyrovnaní 

podľa [26] poskytuje správca SKPOS digitálny výškový referenčný model (ďalej len 

„DVRM“) s krokom 600 x 600 m priamo v binárnom tvare, požadovanom jednotlivými 

výrobcami prijímačov GNSS. 

  

3.1.4 RTS (Rezortná transformačná služba) 

 

Využívaním moderných družicových technológii a súradnicových systémov v 

Európe sa vytvorila otázka potreby korektnej transformácie údajov medzi paneurópskymi a 

národnými súradnicovými systémami. Táto úloha  je na Slovensku podľa [14] riešená 

transformačnou službou umožňujúcou referenčné prevody a transformácie medzi 

záväznými súradnicovými systémami. 

Geodetické základy podľa [14],  [20] pozostávajú z aktívnej a pasívnej časti a ich 

úlohou je zabezpečenie realizácie záväzných geodetických referenčných systémov na 

území celej Slovenskej republiky a tiež zabezpečujú vykonávanie všetkých geodetických a 

kartografických činností v týchto realizáciách. Záväzné realizácie geodetických 

referenčných systémov (ETRS89, S-JTSK, EVRS, Bpv, S-Gr95) definuje novelizácia 

vyhlášky ÚGKK SR 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o 

geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Jedná sa o vyhlášku č. 26/2014 Z. z. 

viď [23]. 

Služba SKPOS podľa [14], [20] poskytuje používateľom výsledky meraní v 

systéme ETRS89 alebo S-JTSK, konkrétne v realizácii JTSK03. Pre všetkých ostatných 

záujemcov, ktorí pracujú v súčasnosti so systémom ETRS89 a potrebujú pracovať v 

systéme S-JTSK slúži novozriadená Rezortná transformačná služba (RTS) zabezpečujúca 

plnohodnotný obojsmerný prevod medzi systémami ETRS89 a S-JTSK. 

 RTS viď Obr. 8 tvorí súčasť Geoportálu a je dostupná cez link viď [20] aj z 

webového sídla úradu a ústavu . Je použiteľná pre širokú škálu formátov súradníc, ako aj 

pre všetky typy projekcií ETRS89.  
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RTS zabezpečuje aj prevod do realizácie JTSK s presnosťou plne vyhovujúcou 

úrovni merania v ŠTS. Táto nová transformačná služba rezortu bola spustená v máji 2013. 

Jej autorom je firma Sevitech.  

Prevody a transformácie sú medzi: 

- ETRS89, 

- S-JTSK (JTSK03) a (JTSK), 

- Bpv, 

- EVRS.  

 

Obr.  8 Rezortná transformačná služba [20] 

 

Pri definovaní perspektívy správy aktívnych geodetických základov sa vychádza zo 

známeho faktu, že technológie GNSS budú multifunkčným systémom určovania 

priestorovej polohy v reálnom čase, teda SKPOS má potenciál byť stále viac a viac plne 

využívaný nielen zememeračmi a geodetmi v geodézii, KN, ale aj pri monitorovaní 

dopravy ľudí a tovarov, pri riadení záchranných, pohotovostných a výstražných jednotiek, 

pri riadení mestskej hromadnej dopravy, pre rezort Ministerstva obrany SR, pre zložky 

požiarnych a záchranných zborov, pre riadenie stavebných a poľnohospodárskych strojov a 

pre iné odvetvia, preto je spravovanie služby a jej ponúkanie pre iné oblasti stále jednou z 

hlavých priorít ústavu. Viac informácii o RTS môžeme nájsť v [14], [20], [23]. 
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3.1.5 Metódy merania GNSS 

 

V praxi môžeme využiť na spresnenie meraní GNSS prijímačmi podľa [8] dve 

základné metódy a to statické a kinematické metódy: 

- Statické metódy: oba prijímače na koncových bodoch základnice počas merania 

nemenia svoju polohu. Meranie na bode trvá niekoľko minút až hodín. Pomocou statických 

meraní je možné následným spracovaním dosiahnuť presnosť v určení horizontálnej 

polohy 2 - 3 mm. 

- Kinematické metódy: jeden prijímač je statický (tzv. referenčná stanica) a druhý 

sa pohybuje (rover). Súradnice statického prijímača sú známe a určuje sa poloha 

pohybujúceho sa prijímača. Meranie na bode trvá niekoľko sekúnd až minút. Presnosť je 

10 - 20 mm. 

 

Statická metóda: základná metóda v prípade, že potrebujeme vysokú presnosť. 

Využíva sa meranie len na fáze nosnej vlny. Požiadavkou statických meraní je simultánne 

meranie najmenej 4 družíc a neprerušovaný príjem signálu. Dosiahnutá presnosť v určení 

horizontálnej polohy je 5 mm + 0,5 ppm. 

 

Rýchla statická metóda: je podobná statickej metóde, významne je však skrátená  

doba merania. Skrátenie času potrebného na meranie je umožnené tým, že pri spracovaní 

sa použijú metódy rýchleho vyriešenia ambiguit. Na riešenie ambiguit sa využíva súčasné 

spracovanie fázových aj kódových meraní. Dosiahnutá presnosť v určení horizontálnej 

polohy je 10 mm + 1 ppm.  

 

Kinematická (polokinematická) metóda: metóda stop and go. Na bode, ktorého 

súradnice sú známe sa umiestni referenčný prijímač, ktorý sa počas merania nepohybuje. 

Druhý prijímač s anténou sa pohybuje (pri presune z bodu na bod je stále zapnutý a stále 

prijíma signály). Meranie sa vykonáva počas krátkych zastavení prijímača rovera (od pár 

sekúnd až po niekoľko minút).  Dosiahnutá presnosť v určení horizontálnej polohy je 20 

mm + 2 ppm. 
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Kinematické meranie v reálnom čase: pri tejto metóde GNSS prijímač (ďalej len 

„RTK rover“) komunikuje  pomocou modemu alebo mobilného telefónu.  

Princíp spočíva v okamžitom prenose meraných údajov referenčného prijímača 

prostredníctvom telekomunikačného spojenia do pohybujúceho sa prijímača. Ten má v 

sebe zabudovaný softvér na spracovanie fázových meraní s možnosťou práce v reálnom 

čase. Výsledky merania dostávame priamo v čase merania. 

Merania RTK môžeme uskutočniť dvoma spôsobmi: 

- Statické meranie v reálnom čase: meranie trvá niekoľko minút. Presnosť v určení 

horizontálnej polohe je 5 mm + 2 ppm.b. 

- Kinematické meranie v reálnom čase: meranie je 0,1 s až niekoľko sekúnd. 

Presnosť v určení horizontálnej polohy je 10 mm + 2 ppm.b (b je dĺžka základnice medzi 

referenčným a pohybujúcim sa prijímačom). 

Výhodou RTK metódy je, že prijímač okamžite vyhodnocuje kvalitu prijímaných 

družicových signálov. Veľkou výhodou tohto merania je, že sa pri ňom zaznamenávajú 

priamo súradnice meraných bodov, ktoré nemusíme nijakým spôsobom ďalej spracovávať. 

Stačí ich vhodne pretransformovať do požadovaného súradnicového systému (napr. JTSK) 

a vyexportovať vo forme textového zoznamu súradníc, alebo v inom vhodnom formáte.  

 

Kinematická metóda v RTK s využitím siete permanentných staníc: využívanie 

permanentných staníc GNSS ako referenčných staníc pri metóde RTK sa realizuje 

pomocou riešenia s využitím jednotlivých staníc ( klasická aplikácia RTK, využitie 

individuálnych staníc ako referenčných) alebo vo forme sieťového riešenia (využitie siete 

permanentných staníc, vyššia presnosť). Ďalšie podrobnosti o metódach merania nájdeme 

v [8].  
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3.1.6 Určovanie výšky technológiou GNSS 

 

Technológiu GNSS pre určovanie polohy a výšok zabezpečuje služba SKPOS, ako 

bolo uvedené v kapitole 3.1.3. SKPOS je podľa [3] budovaná ako súčasť projektu EUPOS 

(European Position Determination System). 

 Záväzné geodetické referenčné systémy podľa § 2 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky viď [24]  sú: 

- ETRS89, 

- S-JTSK, 

- Bpv, 

- EVRS (Európsky vertikálny referenčný systém), 

- S-Gr (Gravimetrický systém). 

Bpv je záväzný výškový systém, ktorý používa normálne výšky, tzn. pri výpočte 

výšok bodov vyrovnaním sa použijú normálne korekcie v zmysle Molodenského teórie na 

namerané prevýšenie získané meraním v nivelačných sieťach. 

 

Obr.  9 Vzťah medzi elipsoidickou a nadmorskou výškou [3] 

 

Elipsoidická (geodetická) výška je podľa [19] definovaná ako vzdialenosť bodu 

od elipsoidu meraná pozdĺž kolmice od elipsoidu k tomuto bodu, ktorá je kladná smerom 

hore alebo vnútri elipsoidu (používa sa len ako súčasť trojrozmerného elipsoidického 

súradnicového systému a nikdy nie samostatne). Elipsoid je teleso, ktorým sa snažíme čo 

najpresnejšie opísať geoid. Geoid je uzavretá spojitá plocha so zložitým a nepravidelným 
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povrchom, ktorým aproximujeme zemský povrch. Nie je však vhodná ako referenčná 

plocha pre polohové výpočty, využívame ho len pri určení výšok. Viacej podrobností je 

možné nájsť v [4],  [19]. 

Nadmorská výška je dĺžka tiažnice, ktorá spojuje uvažovaný bod s geoidom 

(keďže podľa [1] je geoid hladinová plocha prechádzajúca nulovou výškou, ktorá fyzikálne 

vyjadruje tvar Zeme). Zobrazenie elipsoidickej a nadmorskej výšky je znázornené na Obr. 

9. 

Ako je uvedené v kapitole 3.1.3 SKPOS prevod elipsoidických výšok na normálne 

výšky v systéme Bpv po vyrovnaní poskytuje správca SKPOS DVRM (digitálny výškový 

referenčný model). Digitálny model vznikol nájdením najlepšej aproximácie digitálneho 

modelu kvázigeoidu GMSQ03B na body Štátnej priestorovej sieti SR zo známou výškou 

určenou v Štátnej nivelačnej sieti SR. Táto posledná realizácia kvázigeoidu mala však 

podľa [11] horšiu výškovú orientáciu ako jeho skoršia verzia. Rozdiely dosahovali až 

metrové hodnoty. Vzhľadom na to, že kvázigeoid GMSQ03B nesplnil ciele zadania, bez 

dostatočných úprav a korekcií sa nemohol ďalej používať. 

V snahe odstrániť túto vadu sa modelovali rozdiely medzi kvázigeoidom a 

referenčnými hodnotami získanými z  GPS a nivelačných meraní na bodoch ŠPS. Príslušné 

hodnoty interpolované z modelu rozdielov sa podľa [11] pripočítali k hodnotám 

kvázigeoidu a vznikol tak nový referenčný model DVRM-Bpv (digitálny výškový 

referenčný model Bpv) viď Obr. 10. 

Výškový model riešenia pomocou kvázigeoidu Slovenské republiky udáva GKÚ a 

stredná chyba určenia elipsoidickej výšky podľa v systéme ETRS89 sa odhaduje na 20 mm 

viď [8], [11]. Výsledky merania výšok technológiou GNSS sú uvedené v Prílohe č. 5. 
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Obr.  10 Digitálny výškový referenčný model Bpv DVRM-Bpv [11] 

 

3.2 Polárna metóda 

 

Stanovisko merania  (pól)  Pn a bod orientácie Pn-1 vytvárajú orientovaný polárny 

súradnicový systém podľa [1], v ktorom polohopisnými prvkami merania sú smerníky αi  

(smery ѱi ) a dĺžky si. Pri zameriavaní určitej zmeny sa vytvorí toľko polárnych systémov, 

koľko bolo stanovísk merania.  

 

Obr.  11 Podrobné meranie polárnou metódou [1] 
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Po scentrovaní a zhorizontovaní prístroja na bode Pn  (Obr. 11)  vodorovné smery 

(smerníky) α1,  α2 ... αi  na body 1, 2,.. i meriame od východiskového (nulového) smeru, 

ktorý predstavuje bod podrobného polohového bodového poľa, alebo je s ním v určitom 

vzťahu. Za nulový smer sa spravidla volí predchádzajúci bod v smere postupu merania, 

resp. najvzdialenejší vzťažný bod. Súčasne s meraním smerov odmeriavame dĺžky s1, s2, ... 

si od stanoviska prístroja po bod merania. 

 Dĺžky meriame elektronickým diaľkomerom. Pásmom sa merajú dĺžky v rozsahu 

dĺžky pásma (do 20 - 30m). Dĺžky zámer podľa [1] na podrobné body by nemali byť dlhšie 

ako najvzdialenejší bod, ktorý bol použitý na orientáciu osnovy smerov.  Predmety 

merania, ktoré nie sú prirodzene signalizované, vhodne označíme, napr. výtyčkou (tyčou s 

odrazovým hranolom). Vzdialenosti medzi dvoma polárne odmeranými charakteristickými 

bodmi kontrolujeme omernými mierami, prípadne krížovými mierami (napr. omerné miery 

budov a pod.).  

Dosah merania metódou polárnych súradníc je určený použitými prístrojmi, 

pomôckami a mierkou mapy. Vo všeobecnosti platí, že rozsah merania sa zväčšuje so 

spresňovaním merania dĺžok. 

Geometrickým základom na tvorbu polohopisu sú vzťažné polohové body. K nim 

patria: body ZPBP, pevné body PPBP, dočasne stabilizované body PPBP, trvalo alebo 

dočasne stabilizované pomocné meračské body. Bodové pole sa v priebehu merania 

naďalej podľa potreby zhusťuje. 

Pomocné meračské body sa stabilizujú  dočasne, najčastejšie dreveným kolíkom 

alebo sprejom. V zastavaných územiach sa stabilizujú trvalo napr. klincom zatlčeným do 

dlažby. Pomocné meračské body na účely merania a vykonávanie zmien v katastri 

určujeme podľa [1], [17] s takou presnosťou, aby z nich určené podrobné body tretej triedy 

presnosti spĺňali kritérium charakterizované základnou strednou súradnicovou chybou  

mx,y = 0,12 m. Polohopis sa vykresľuje do meračského náčrtu súbežne s postupom 

merania. 
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3.2.1 Presnosť polárnej metódy 

 

Presnosť metódy podľa [1] vyjadrujeme relatívne vo vzťahu k stanovisku merania v 

pozdĺžnom smere p a priečnom smere q. Pozdĺžny smer je v smere meranej dĺžky, priečny 

smer je kolmý na meranú dĺžku (Obr. 12). 

Rozsah merania dĺžok organizujeme tak, aby 

     
   

   
 
    

  
                                                                  

kde tα = 2 pre hladinu významnosti α = 5% [1]. 

 

Obr.  12 Presnosť polárnej metódy [1] 

 

Pre bežnú zostavu prístrojového vybavenia a pomôcok samotné meranie oproti 

kritériu (1) dovoľuje pri použití teodolitu merať dĺžky pásmom do 150 m a pri použití 

elektronického teodolitu do 445 m. Efektívne meranie pásmom je podľa [1] do 50 m v 

rámci dosahu dĺžky pásma, ET (elektronický teodolit) je do vzdialenosti 150 m. V prípade, 

že rozsah merania polárnou metódou prekračuje hranice 50 m, resp. 150 m, je vhodné 

použiť pomocné zhustenie bodového poľa rajónom a z neho pokračovať v podrobnom 

meraní polárnou metódou. 
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3.3 Trigonometrické určovanie výšok 

 

Trigonometrické určenie prevýšenia je podľa [1] metóda výškového merania, pri 

ktorom určujeme prevýšenie medzi dvoma bodmi teodolitom a signalizačnými 

pomôckami. Trigonometrickú metódu aplikujeme na meranie prevýšení a výšok na blízke 

body a na väčšie vzdialenosti, kedy k nameraným hodnotám prevýšenia priraďujeme 

opravu zo zakrivenia Zeme δ1 (zo zámeny skutočného horizontu za zdanlivý horizont) a 

opravu z refrakcie.  

Podstatou trigonometrického merania prevýšenia je riešenie trojuholníka A0BB0 

(Obr. 13), v ktorom sú merané : zenitový uhol z respektíve výškový uhol β, šikmá dĺžka d, 

vodorovná dĺžka s.  

 

Obr.  13 Princíp určenia prevýšenia [1] 

 

                                                                                         

                                                                                              

       
 

 
  

  

  
                                                                                                          

                                                                           (5)               

 

Prevýšenie nad skutočným horizontom vypočítame podľa rovnice (2), kde h 

vypočítame z rovnice (3) a opravu zo zakrivenia Zeme δ1 z rovnice (4), kde uhol φ 



Bc. Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci 

Oravská Lesná 

 

34 

 

znamená konvergenciu tiažnic v bodoch A a B. Výslednú výšku bodu B vypočítame podľa 

rovnice (5). 

Na trigonometrické meranie prevýšenia v závislosti na vzdialenosti bodu od 

stanoviska merania vplýva zakrivenie Zeme, ku ktorému sa pridružuje aj účinok refrakcie. 

 Člen rovnice uvedený v Tab. 1      
    

  
 vyjadruje opravu zo zakrivenia Zeme a 

refrakcie. Preto z hľadiska pracovných postupov rozlišujeme trigonometrické meranie 

prevýšení na blízke a vzdialené body. U trigonometrického merania prevýšenia na blízke 

body nepriraďujeme opravy zo zakrivenia Zeme a refrakcie. 

 

Tab.  1 Vplyv  zakrivenia Zeme a refrakcie [1] 

s (m) 50 100 300 360 1000 10 000 

δ1 (m) 0,0002 0,0008 0,007 0,010 0,078 7,85 

δ2 (m) 0,0 0,0001 0,001 0,001 0,010 1,02 

Or = δ1- δ2 0,0002 0,0007 0,006 0,009 0,068 6,83 

 
 

Z fyzikálnych vlastností ovzdušia vieme, že vzduchové vrstvy obklopujúce povrch 

Zeme nie sú všade rovnako husté. Hustota ovzdušia klesá s narastajúcou výškou. Svetelný 

lúč pri prechode nehomogénnymi vrstvami ovzdušia nepostupuje priamočiaro, ale sa láme 

a jeho dráha nadobúda tvar plochého oblúka, obráteného k povrchu Zeme. Tento jav sa 

označuje ako refrakcia, ktorý vypočítame z rovnice (6). 

 

    
  

  
                                                                                  (6)                            

   
 

 

 

 
                                                                                    (7)                             

 

Z rovnice pre výpočet refrakčného uhla (7) nazývame pomer r/R  ako refrakčný 

koeficient k. Jeho hodnota nie je stála, mení sa v závislosti od atmosférických podmienok 

(teplota, tlak a vlhkosť vzduchu), nadmorskej výšky, v ktorej vykonávame meranie, od 

prostredia, ktorým prechádza zámera (ako štrkové lôžko na železnici, pieskoviská, 

vegetačný porast a pod.). Hodnotu refrakčného koeficienta k = 0,13 určil Gauss. V našich 

oblastiach sa hodnota refrakčného koeficienta podľa [1] pohybuje v medziach 0,08 až 0,18. 
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3.3.1 Presnosť trigonometrického merania prevýšení 

 

Presnosť trigonometricky odmeraného prevýšenia H vyjadríme podľa zákona 

hromadenia stredných chýb [1] výrazom: 

 

        
     

          
   

 
  
 
   

   
 

     

  

 
 
 

   
  

  
 
 

  
      (8) 

 

kde mhp a mhc  sú stredné chyby určenia výšky prístroja a cieľa, 

      ms je stredná chyba určenia vzdialenosti medzi bodmi, 

      mβ je stredná chyba merania výškových uhlov, 

  mk je stredná chyba vplyvu zakrivenia Zeme a refrakcie. 
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4. POUŽITÉ PRÍSTROJE 

 

Pri určovaní polohy pomocných meračských bodov a taktiež aj pri dokumentácii 

skutočného zamerania líniovej stavby bola použitá dvojfrekvenčná aparatúra MAGELLAN 

ProMark 500 (Obr. 14) a pri podrobnom meraní polohopisu bol využitý univerzálny 

meračský prístroj stanica SOKKIA SET 230RK (Obr. 15). 

Magellan ProMark 500 je dvojfrekvenční prístroj, ktorý prijíma signály z družíc 

na oboch nosných vlnách L1 a L2. ProMark 500 poskytuje GPS + GLONASS systém so 

zameraním na geodéziu a mapovanie. Maggelanov najlepší RTK systém poskytuje 

kompaktné GNSS riešenie. Bezdrôtový, ľahký a pritom robustní prístroj je mobilní a 

prispôsobivý pri terénnych prácach. ProMark ďalej poskytuje aj GIS mapovanie len 

pomocou ovládacieho MobileMapperu, ktorý je súčasťou štandardnej RTK zostavy. 

Mobilní záznamník je vybavený slotom pre SD kartu s prijímačom komunikuje pomocou 

Bluetooth. Viac informácií o prístroji ProMark 500 nájdeme v [10]. 

 

 

Obr.  14 Dvojfrekvenčná  GPS aparatúra ProMark 500 [10] 

 

SOKKIA SET 230 RK je elektronická totálna stanice, ktorá umožňuje meranie bez 

optického hranolu až do vzdialenosti 100 m a viac. Totálna stanica je vybavená 

numerickou klávesnicou s alfanumerickým vstupom, technológiou bez hranolového 

merania a lepším výkonom dĺžkomeru.  
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Presnosť merania uhlu : štandardná odchýlka 6
cc

. 

Presnosť merania vzdialenosti: presnosť pri bez hranolovom meraní je ± (3 mm + 2 ppm). 

Presnosť merania vzdialenosti pri použití hranolu AP (atmosférické podmienky) je 

± (2 mm + 2 ppm). Dosah dĺžkomeru na hranol AP je 5000 m. Dosah pri bez odrazovom 

meraní je 100 m a viac. Ďalšie podrobnosti o SOKKIA SET 230 RK môžeme nájsť v [15]. 

 

 

Obr.  15 Univerzálny meračský prístroj SOKKIA SET 230RK [15] 
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5. GEODETICKÁ ČINNOSŤ VYKONANÁ 

PRI ZAMERANÍ ÚZEMIA PRE PROJEKT 

LÍNIOVEJ STAVBY 

 

V tejto kapitole je podrobne popísaná záujmová lokalita výstavby a geodetická 

činnosť vykonávaná po celú dobu realizácie líniovej stavby v Oravskej Lesnej, ktorá 

pozostávala z: 

- rekognoskácie terénu, 

- budovania meračskej siete, 

- podrobného zamerania polohopisu a výškopisu, 

- vyhotovenie mapového podkladu pre projekt. 

 

5.1 Rekognoskácia terénu 

 

Pred zahájením každého geodetického merania je nutné uskutočniť rekognoskáciu 

terénu v spracovávanej lokalite. Takto to bolo aj tomto prípade. Rekognoskácia terénu je 

dôkladná obhliadka danej lokality. Jej výsledkom bolo oboznámenie sa s príslušnou 

lokalitou, zistenie základnej charakteristiky zameriavaného územia, voľba vhodných 

existujúcich bodov meračskej siete pre pripojenie merania do platného súradnicového 

systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Taktiež vyhľadanie vhodných miest na 

stabilizovanie nových stanovísk, tak aby umožnili zameranie podrobných bodov 

polohopisu. V blízkosti stanovisiek sa nesmeli nachádzať prekážky, ktoré by znemožňovali 

zameranie polohopisu.  

Pri rekognoskácii bol terén prejdení spolu so zodpovednou osobou 

(objednávateľom prác alebo jej zástupcom), ktorá nám určila presný rozsah a obsah 

meračských prác. V tomto prípade to bola osoba, ktorá vykonávala stavebný dozor a to pán 

Ing. Jozef Florek, ktorý sa zaoberá pozemnými a inžinierskymi stavbami. 
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Po zoznámení sa s lokalitou bolo pristúpené k vyhľadaniu existujúceho bodového 

poľa. Bolo zistené, že v blízkosti meranej lokality sa nenachádza dostatočný počet 

existujúcich bodov meračskej siete, resp. pre účel merania boli nepoužiteľné, ich poloha 

bola príliš vzdialená od záujmovej lokality. Preto boli dočasne stabilizované pomocné body 

meračskej siete. Volené body boli umiestnené na takých miestach, aby bol zameraný celý 

rozsah záujmového územia.  

 

5.2 Budovanie meračskej siete 

 

Pri obhliadke terénu boli volené vhodné miesta na stabilizáciu pomocných bodov 

meračskej siete s prihliadnutím na terénne podmienky, vzdialenosť aj viditeľnosť. Miesta 

boli zvolené tak, aby ležali na vhodnom a pevnom povrchu (spevnená časť pozemku 

chodníka). 

 

5.2.1 Použitá metóda merania  

 

Meračská sieť bola tvorená bodmi 5001 - 5007 viď Obr. 16. Poloha pomocných 

bodov meračskej siete bola určená technológiou GNSS, metódou RTK. Pri tejto metóde 

GNSS prijímač (ďalej len „RTK rover“) komunikuje so sieťou pomocou modemu  alebo 

mobilného telefónu. 

Na začiatku pripojenia RTK rover zaslal riadiacemu serveru svoje identifikačné 

údaje (užívateľské meno a heslo) a svoju aktuálnu polohu vo formáte NMEA. Pri meraní 

bolo využité ako užívateľské meno " jbrandys1 ". Server na základe tejto polohy vypočítal 

z RTK roveru fyzicky polohu najbližších permanentných staníc tzv. virtuálnych 

referenčných staníc, ku ktorým sa vzťahovali aj korekcie, ktoré vzápätí server začal 

vysielať. RTK rover sa po prijatí týchto korekcií snažil zinicializovať a dosiahnuť 

centimetrovú presnosť viď [8] v reálnom čase. Popis a presnosť metódy merania je 

uvedený v kapitole 3.1.5 Metódy merania GNSS. 

Po zameraní bodov metódou RTK boli získané okamžité súradnice bodov 

v priestorovom referenčnom systéme ETRS89 a pretransformované do S-JTSK viď 
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kapitola 5.2.2 Transformačná služba. Pre lepšiu presnosť merania a kontrolu boli vykonané 

dve nezávislé merania. Výsledné súradnice a výšky  bodov meračskej siete sú v Prílohe č. 

5. 

Pomocné body meračskej siete boli očíslované 5001 - 5007. Tieto novo založené 

pomocné body boli stabilizované trvalo a to oceľovými klincami. Pre ľahšie vyhľadanie 

boli body označené reflexným sprejom. 

 

Obr.  16 Prehľad bodov meračskej siete [28] 

 

5.2.2 Transformačná služba 

 

 Transformovanie údajov medzi ETRS89 a S-JTSK vykonávali používatelia 

lokálnymi kľúčmi. V máji 2013 došlo k vytvoreniu novej transformačnej služby na celom 

území Slovenskej republiky. Služba je dostupná na adrese www.geoportal.sk [20].  

Aplikácia Transformačná služba vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc 

bodov medzi záväznými geodetickými systémami viď kapitola 3.1.4. RTS a je jednotná pre 

celé územie Slovenskej republiky. Každé územie je definované svojím tzv. grid kľúčom. 
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Tento kľúč spolu s korekciami sú uvedené v tzv. interpolačnej tabuľke a nachádzajú sa na 

stránkach geodézie, kartografie a katastra SR. 

V súčasnosti je možné si túto aplikáciu spolu s grid kľúčom nahrať do vlastného 

GPS zariadenia. GPS prístroj nám potom podľa [14], [20] vyhodnocuje už 

pretransformované súradnice bodov v záväznom súradnicovom systéme Slovenskej 

republiky a to v S-JTSK. V opačnom prípade použijeme na transformáciu bodov rezortnú 

transformačnú službu prostredníctvom internetu. Ukážka webového rozhrania sa nachádza 

na Obr. 17.  

 

Obr.  17 RTS - Súradnicové systémy a formáty údajov [14] 

 

 Nová transformačná služba [20] má implementované všetky požadované 

projekcie ETRS89. Jedná sa konkrétne o Lambertove azimutálne rovnakoploché 

zobrazenie (ETRS89-LAEA), Lambertové konformné kužeľové zobrazenie (ETRS89-

LCC) a priečne Mercatorove zobrazenie pre poludníkové pásy 33 a 34 (ETRS89-TM33 a 

ETRS89-TM34). Služba umožňuje transformácie aj medzi ETRS89 elipsoidickými 

(ETRS89-LatLonh) a ETRS89 pravouhlými karteziánskymi (ETRS89-XYZ) súradnicami.  

Nadštandardnou vlastnosťou transformačnej služby je umožnenie transformácie 

bodov jednotlivo, alebo umožňuje transformovať širokú škálu rôznych typov formátov 
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súradnicových súborov (txt/csv, vgi, stx, dgn, dwg atď.), ale aj rôznych formátov zápisu 

ETRS89 súradníc v txt súboroch (Obr. 18). 

 

Obr.  18 Webové rozhranie Rezortnej trasformačnej služby dostupnej cez geoportál ÚGKK [14] 

 

Pri meraní tejto diplomovej práce bola použitá rezortná transformačná služba 

stiahnutá priamo v prístroji, v dôsledku čoho boli súradnice a výšky bodov získané priamo 

pri meraní v teréne viď Príloha č. 5. 

 

5.3 Podrobné zameranie polohopisu a výškopisu 

 

Podrobné meranie predstavuje zameranie polohopisu a výškopisu určitej časti 

zemského povrchu za účelom vyhotovenia mapy. Zobrazením výsledkov merania vzniká 

zmenšený obraz územia v rovine mapy. V súčasnosti sa málokedy meria len polohopis, vo 

väčšine prípadov ide o kombináciu polohopisného a výškopisného merania podľa [16] 

napr. metóda polárnych súradníc spojená s meraním prevýšení a pod. V prípade, že to 

presnosť mapy dovoľuje, je možné použiť meranie polohopisu a výškopisu v jednom 

technologickom postupe a to tachymetricky.  
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5.3.1 Podrobné polohopisné a výškopisné meranie 

 

 Polohopisné meranie podľa [1], [16] znamená zameranie polohopisne významných 

bodov prírodných a umelých objektov (pod zemským povrchom, na povrchu a nad 

zemským povrchom) pevného trvalého charakteru tak, aby boli jednoznačne určené 

rovinné geometrické vzťahy medzi jednotlivými zameranými bodmi.  

Mapové diela, ktoré majú slúžiť ako vhodné podklady pre inžiniersko - technické 

účely obsahujú okrem polohopisu aj výškopis zobrazeného územia. Pri meraní výškopisu 

podľa [16] ide o výškové zameranie bodov prirodzeného ale aj umelo upraveného terénu, 

ktoré sú z hľadiska zobrazenia výškových pomerov územia významné. Tieto body musia 

byť polohovo známe alebo sa súčasne zamerajú  polohovo aj výškovo.  

Pre vyhotovenie výškopisného plánu je nutné aby sme poznali polohu a súčasne 

výšku značného množstva volených bodov terénu tzv. podrobných bodov. Na ich základe 

je možné v plánu vyjadriť tvar a priebeh terénu. Množstvo volených podrobných bodov je 

závislé predovšetkým na členitosti terénu a ďalej na mierke požadovaného výškopisného 

plánu. Správny a ekonomický výber podrobných bodov umožňuje čo najlepšie vyjadriť 

výškové pomery v danej lokalite. 

Výškový priebeh terénu môžeme vyjadriť viacerými spôsobmi a to buď za pomoci 

výškových kót, vrstevnicami alebo technickými šrafami. Všetky tri spôsoby sa môžu 

vhodne kombinovať. V zastavanom území (intraviláne) prevládajú výškové kóty. Vo 

voľnom, nezastavanom území (extraviláne) sa používajú predovšetkým vrstevnice. Šrafy 

sa používajú ako doplnkový spôsob v oboch prípadoch pretože výrazne dokresľujú 

charakter terénu. Výškopisný plán bol tvorený pomocou výškových kót s kombináciou 

šráf. 

 Medzi najpoužívanejšie metódy výškového merania podľa [16] patria: 

- nivelácia (presnosť na 1,0 mm až 0,1 mm), 

- trigonometrické meranie výšok (presnosť na 0,1 m až 0,01 m). 

 Výšky podrobných bodov boli určené trigonometrickou metódou merania výšok viď 

kapitola 3.3 Trigonometrické určovanie výšok. 
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5.3.2 Metóda merania 

 

Pri podrobnom meraní polohopisu a výškopisu bola použitá elektronická 

tachymetria. Tachymetria je podľa [16] rýchla meračská metóda, pri ktorej je súčasne 

určovaná poloha i výška bodov zemského povrchu. V jednom úkonu je tak možné získať 

informácie potrebné k vyhodnoteniu polohopisnej a výškopisnej zložky mapy. Poloha bodu 

v tachymetrii je určená polárne a výška trigonometricky. 

Metóda elektronickej tachymetrie umožňuje získať hodnotu vodorovného uhla, 

vodorovnej vzdialenosti a pre určenie výšky potrebné prevýšenie s príslušným číslom bodu 

priamo na displeji prístroja v digitálnej (číselnej) podobe. Zápisníky merania sú uvedené v 

Prílohe č. 3. Namerané hodnoty boli vložené do registračného zariadenia pre ďalšie 

automatizované spracovanie.  

Elektronické tachymetre označujeme ako univerzálne meracie stanice. Základ 

prístrojov tvorí elektronický teodolit koaxiálne doplnený o elektronický diaľkomer. 

 

5.3.2.1 Vyžadovaná presnosť merania dĺžok elektronickými diaľkomermi 

 

 Základná stredná chyba ms dĺžky meranej elektronickým diaľkomerom nesmie 

prekročiť krajné odchýlky dané výrazmi [1]: 

- pre s < 20 km:  ms = 0,010 m + 0,002.s 

-  pre s > 20 km:  ms = 0,010 m + 0,003.s. 

Presnosť merania tachymetrie je závislá aj od presnosti použitého elektronického 

tachymetru. Pri meraní bol použitý univerzálny meračský prístroj SOKKIA SET 230 RK 

viď kap. č. 4. Presnosť merania uhlu je 6
cc

 . Presnosť merania vzdialenosti pri použití 

hranolu je ± (2 mm + 2 ppm). 
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5.3.3 Vlastné meranie 

 

Meranie bolo vykonané z pomocných meračských bodov 5001 - 5007, ktoré boli 

vybudované za účelom tachymetrických stanovisiek.  

Pri podrobnom meraní polohopisu bolo dôležitou činnosťou okrem vlastného 

merania aj voľba stanovisiek a tvorba meračského náčrtu.  

Meračský náčrt bol vedený ako poľný meračský náčrt pri meraní. Ukážka 

meračského náčrtu je znázornená na Obr. 19. 

Náčrt obsahoval: 

- sieť pomocných bodov meračskej siete - tachymetrické stanoviská, 

- predmet polohopisu s vyznačením jednotlivých bodov krížikmi a poradovým 

číslom a ich vzájomné pospájanie podľa skutočnosti v teréne, 

- skutočný priebeh terénu zobrazený pomocou technický šráf, 

- údaje priamo meraných dĺžok (omerné miery stavebných objektov, šírka 

chodníka, namerané miery boli merané pomocou pásma). 

Meračský náčrt je súčasťou diplomovej práce v Prílohe č. 2. 

 

Obr.  19 Meračský náčrt 

 

 Úlohou merania bolo čo najpresnejšie a najvernejšie zachytiť priebeh terénu. Terén 

bol mierne nepravidelný. Polohopisné a výškopisné zameranie podrobných bodov 
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polohopisu bolo uskutočnené v 3. triede presnosti, ktorú podľa [17] charakterizuje stredná 

súradnicová chyba mx,y = 0,14 m. 

Predmetom merania bolo najmä územie kde mal byť vybudovaný chodník, teda 

územie od existujúceho chodníka po zastávku SAD - Turoň. Jednalo sa o územie vedľa 

štátnej cesty Krásno nad Kysucou - Lokca. Okrem predmetu merania boli zamerané na 

plánovanom chodníku lampy, rigoly, priepusty, existujúce úseky cesty, časti priľahlých 

prístupových ciest k pozemkom, potok (Obr. 20). Terénne tvary boli vyjadrené pomocou 

využitia terénnych šráf. 

Posledné číslo použitého podrobného bodu polohopisu bolo č. 528. Zoznam 

súradníc a výšok podrobných bodov polohopisu je uvedený v Prílohe č. 6. 

 

 

Obr.  20 Predmet merania polohopisu a výškopisu ako podklad pre projekt 

 

Meraním v teréne boli získané potrebné údaje k zobrazeniu daného predmetu 

merania. Výsledkom merania v terénu bol súbor nameraných hodnôt, ktorý obsahoval 

namerané hodnoty vodorovného a zenitového uhla, vodorovné dĺžky viď. Príloha č. 3.  

 Každému podrobnému bodu v zázname nameraných hodnôt bolo automaticky 

pridelené číslo podrobného bodu s popisom. Na základe známych súradníc 

tachymetrických stanovisiek a známej výšky prístroja a odrazného hranola (cieľ) bol 

možný výpočet priestorových súradníc (y, x, h) podrobných bodov. 
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Pri podrobnom meraní polohopisu a výškopisu bol použitý univerzálny meračský 

prístroj SOKKIA SET 230RK viď. kapitola  4, statív, odrazný hranol. 

 

5.3.4 Presnosť merania 

 

Podrobné meranie sa vykonáva s presnosťou, ktorá je podľa [7], [17]  

charakterizovaná základnou strednou súradnicovou chybou             
      

   , kde 

mx, my sú základné stredné chyby určenia súradníc ,,x" a ,,y". Kritické hodnoty 

charakteristík presností – kritériá mx,y  sú uvedené v Tab. 2. Overenie presnosti sa 

vykonáva podľa STN 01 3410 viď . Podrobné meranie polohopisu bolo vykonané v 3. 

triede presnosti, ktorá je charakterizovaná mx,y = 0,14 m viď Tab. 2. Dosiahnutá presnosť 

pri podrobnom meraní polohopisu bola maximálne mx,y = 0,04 m. Rozdiel výšok 

dosiahnutý pri meraní neprekročil hodnotu ± 0,02 m. 

 

Tab.  2 Kritéria presnosti podrobných bodov polohopisu [7] 

Trieda presnosti 

podrobných bodov 

mx,y 

(m) 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 

 

5.4 Vyhotovenie mapového podkladu pre projekt 

 

Po práci v teréne bolo pristúpené ku kancelárskym prácam, ktoré boli rozdelené do 

dvoch častí a to výpočtové práce a grafické spracovanie. 
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5.4.1 Výpočtové práce 

 

Z nameraných hodnôt, ktoré sme získali pri meraní a zo súradníc pomocných bodov 

meračskej siete boli vypočítané súradnice podrobných bodov polohopisu. Súradnice 

pomocných bodov meračskej siete boli určené automaticky, priamo pri meraní GPS 

aparatúrou. Výpočet súradníc podrobných bodov polohopisu bol vykonaný v počítačovom  

výpočtovom programe GEUS 15.0. 

GEUS 15.0 je programový systém určený na prácu v oblasti geodetických 

výpočtov. Je určený na základné súradnicové výpočty, na jednoduché grafické výstupy a na 

spracovanie nameraných dát získaných z meraní univerzálnych meračských staníc. 

V kancelárii geodetickej firmy Brandys s.r.o. bol výstup z totálnej stanice 

naimportovaný do výpočtového programu GEUS. Ako prvé bolo nutné namerané dáta 

previesť do vhodného formátu GEUS, teda súbor musel mať príponu PDT. Potom mohol 

byť uskutočnený výpočet súradníc meraných bodov polárnou metódou dávkou. Protokol z 

výpočtu v programu GEUS je v Prílohe č. 4. 

Výsledkom výpočtových prác bol zoznam súradníc podrobných bodov viď Príloha 

č. 5. 

 

Ukážka protokolu z výpočtu programu GEUS 

1 Polárna metóda 

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

ČÍSLO BODU     DĹŽKA   VÝŠ.CIEĽ   VOD.UHOL     ZENIT     

 ST:           5001   výš. stroja:  1.56  

  1:           5002     94.77  2    1.64    399.9994     98.1526 

  2:           5002     94.77  2    1.64    200.0012   301.8448 

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

  Orientácia:   Rozdiel dĺžok:  Medzná:   Rozdiel výšok: 

  1:        5002    138.4283        0.01        0.20          0.00     

  2:        5002    138.4265        0.01        0.20           0.01     

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

 Výsledná orientácia :  138.4274 
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 Str. chyba orientácie =   0.0013     Medz. str. chyba =   0.0400 

  Zavedené skreslenie dĺžok:   0.999860000000 

 -------------------------------------- PODROBNÉ BODY------------------------------------ 

ČÍSLO BODU     DĹŽKA   VÝŠ.CIEĽ   VOD.UHOL     ZENIT     

 

                  1     14.77  2    1.60    233.2432   100.9910 

                  2     15.46  2    1.60    239.3888   100.8230 

                  3     26.98  2    1.60    221.6020   101.3464 

                  4     26.35  2    1.60    217.6396  101.4922 

. 

. 

. 

 

                 56     31.97  2    0.00    164.5842   107.5960 

                 57     64.87  2    0.00    373.3870    95.2536 

                 58     64.71  2    0.00    375.7310    95.2536 

. 

. 

. 

 

 Postup výpočtu súradníc podrobných bodov bol zo všetkých stanovisiek rovnaký za 

využitia výpočtu polárnou metódou dávkou . 

 

5.4.2 Grafické práce 

 

Po výpočtových prácach nasledovalo grafické spracovanie. Pre grafické 

spracovanie bol využitý grafický program Microstation V8. Tento program obsahuje 

funkcie, ktoré nám uľahčili tvorbu grafickej časti diplomovej práce. 

Po importe vypočítaných súradníc bodov polohopisu sa vygeneroval výkres, ktorý 

obsahoval podstatnú časť kresby spolu s príslušnými podrobnými bodmi polohopisu. 
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Nasledovalo vytvorenie si potrebných vrstiev, v ktorých bol postupne pospájaný 

polohopis pomocou jednotlivých linií.  Každá vrstva musela byť definovaná atributmi, 

ktorými boli farba, typ čiary, hrúbka čiary, štýl čiary... Polohopis bol spájaný na podklade 

poľného meračského náčrtu viď Príloha č. 2. 

Vrstvy, ktoré boli konkrétne použité: 

- polohopis, 

- technické šrafovanie, výšky, 

- vodstvo (potoky), 

- sídelné a nesídelné názvy, 

- mapové značky (priepust, ...), atď. 

Polohopis bol pospájaný jednoduchými líniami ako boli čiary, oblúky, kolmice. 

Výškopisná zložka bola dokončená až po spojení polohopisu plánu. Pre účely plánu boli 

využité technické šrafy. Kresba bola doplnená o mapové značky, ktorými boli lampy,  

priepusty, šachta, stĺpy (mapové značky boli vybraté z knihovne mapových značiek [17]). 

Výsledná kresba bola ešte doplnená o popísanie sídelných a nesídelných názvov, 

severku, tabuľku (Obr. 21, 22). Do kresby boli ďalej umiestené mapové listy, ktoré 

umožnili taktiež vloženie krížikov štvorcovej siete. Tie boli následne popísané súradnicami 

rohov mapových listov. Základné východiskové listy vzniknú z delenia základnej štátnej 

mapy 1:50 000. Klad mapových listov je podľa [17] pravouhlý, daný rovnobežkami s 

osami S-JTSK.  Klad mapových listov bol z dôvodu prehľadnosti kresby posunutý o 50 m. 

Výsledný polohopisný a výškopisný plán mal všetky náležitosti, ktoré určuje norma 

STN 01 3410 Mapa veľkých mierok viď [17]. Výsledný plán bol vyhotovený v mierke 

1:500 viď Príloha č. 7. Vzhľadom na rozsah územia bol optimálnym formátom zvolený 

formát papiera A1, ktorý bol umiestnený tak, aby sa kresba nachádzala v ľavej časti 

papiera. Pravá časť bola využitá pre legendu mapových znakov, tabuľu a orientáciu k 

severu. Polohopisný a výškopisný plán je vyhotovený v analógovej a digitálnej forme. 

 



Bc. Mária Majdová, Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v obci 

Oravská Lesná 

 

51 

 

 

Obr.  21 Ukážka grafického spracovania časti polohopisu a výškopisu v programe MicroStation V8 

 

Obr.  22 Ukážka grafického spracovania v grafickom programe MicroStation V8 
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6.  DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO 

VYHODNOTENIA STAVBY 

 

Činnosť súvisiaca so skutočným zameraním je jednou z posledných činností 

geodeta v rámci výstavby každého stavebného objektu. Meračské práce ktoré súviseli s 

výstavbou líniovej stavby v obci Oravská Lesná boli zahájené v septembri 2013 a skončili 

v septembri 2014 zameraním skutočného prevedenia stavby v súlade s požiadavkami 

výstavby a objednávateľa OÚ Oravská Lesná. 

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa 

Vyhlášky č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

viď [24] obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a 

výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v definovanej 

realizácii záväzného geodetického systému.  

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a 

grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, 

podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme. 

Priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení sa realizuje pred ich 

zakrytím. 

 Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená 

priamym geodetickým meraním nadväzujúcim na vytyčovaciu sieť stavby. 

Elaborát z geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa 

[2], [24] obsahuje: 

- technickú správu viď Príloha č. 8, 

- zoznam súradníc a výšok podrobných bodov viď Príloha č. 10, 

- súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj 

grafickej forme viď Príloha č. 11. 
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6.1 Zameranie podrobných bodov 

 

Predmetom merania bolo skutočné zameranie vykonaných prác na projekte líniovej 

stavby - chodníka v obci Oravská Lesná. 

Z dôvodu zničenia pôvodných pomocných bodov meračskej siete bolo nutné 

stabilizovať si nové pomocné body meračskej siete 5001 až 5003. Body 5001 až 5003 boli 

určené rovnakou metódou merania ako predošlé body meračskej siete. Bola teda využitá 

technológia GNSS, metóda RTK s rezortnou transformačnou službou, kde boli 

automaticky získané súradnice v S-JTSK viď Príloha č. 9. Pri meraní bol použitý GNNS 

prijímač GPS aparatúra ProMark 500 rovnaký ako pri zameraní pre projekt líniovej stavby. 

Pomocné meračské body boli stabilizované oceľovými klincami a signalizované 

reflexným sprejom na spevnenej časti vedľajšieho chodníka. 

K podrobnému zameraniu polohopisu a výškopisu bola použitá technológia GNSS. 

Posledné použité číslo podrobného bodu polohopisu bolo č. 181, viď Príloha č. 10. 

Predmetom merania bolo zameranie vykonaných prác na projekte chodníka (Obr. 

23). Boli zamerané hrany zámkového chodníka, dlažba okolo chodníka, dažďová 

kanalizácia, revízne šachty, dažďové vpuste, lampy, žliaby a ďalšie predmety merania, 

ktoré sú uvedené v technickej správe viď Príloha č. 8. 

 

 

Obr.  23 Porealizačné zameranie líniovej stavby 
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6.2 Grafické spracovanie skutočného vyhotovenia stavby 

 

Namerané dáta skutočného vyhotovenia stavby boli spracované rovnako ako v 

prípade grafického spracovania polohopisného a výškopisného plánu v grafickom 

programe MicroStation V8  viď Obr. 24, 25. 

Výsledný výkres skutočného vyhotovenia stavby bol vyhotovený v mierke 1:500 v 

3. triede presnosti a vyhotovený podľa zásad uvedených v [7],[17]. Rovnako ako predtým 

vyhotovený polohopisný a výškopisný plán líniovej stavby, tak aj výkres skutočného 

vyhotovenia stavby bol doplnený o mapové značky, legendu, severku, štvorcovú sieť a rám 

mapového listu. Vyhotovený výkres je súčasťou diplomovej práce viď Príloha č. 11. 

Výkres skutočného vyhotovenia stavby a taktiež aj polohopisný a výškopisný plán sú v 

analógovej aj digitálnej forme  a sú súčasťou diplomovej práce. 

 

 

 

 

Obr.  24 Ukážka grafického spracovania dokumentácie skutočného vyhodnotenia líniovej stavby 
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Obr.  25 Ukážka grafického spracovania v grafickom programe MicroStation V8 
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7. ZÁVER 

 

Diplomová práca zachytáva postup všetkých geodetických prác vykonaných pri 

realizácii líniovej stavby - chodníka v obci Oravská Lesná. 

K činnostiam v teréne patrila rekognoskácia terénu, následného vybudovania 

pomocnej meračskej siete pomocou technológie GNSS, polohopisné a výškopisné 

zameranie záujmovej lokality ako podklad pre projekt líniovej stavby pomocou polárnej 

metódy. Vytyčovacie práce líniovej stavby boli uskutočnené inou geodetickou firmou, 

ktorá bola obstarávateľom zákazky určená. Záverečnou geodetickou činnosťou v teréne 

bolo zameranie dokumentácie skutočného vyhodnotenia stavby technológiou GNSS. 

Pri meraní v teréne bola použitá dvojfrekvenčná GPS aparatúra ProMark 500 a 

univerzálny meračský prístroj SOKKIA SET 230RK. 

Pre spracovanie nameraných údajov bol použitý výpočtový program GEUS 15.0 a 

grafické spracovanie bolo uskutočnené v počítačovom prostredí grafického systému 

MicroStation V8. 

Meranie bolo uskutočnené v 3. triede presnosti podľa [17] postačujúcej pre účely 

tejto práce a charakterizované strednou súradnicovou chybou mx,y = 0,14 m. Medzná 

stredná chyba pri podrobnom meraní polohopisu bola 0,04 m. Dodržanie stanovenej 

presnosti bolo teda dodržané. 

Súčasťou diplomovej práce sú : technické správy, meračský náčrt, zápisníky 

merania, protokol z výpočtu v programe GEUS, zoznamy súradníc a výšok bodov 

určených technológiou GNSS v S-JTSK, zoznamy súradníc a výšok podrobných bodov 

polohopisu, polohopisný a výškopisný plán v mierke 1:500, dokumentácia skutočného 

vyhodnotenia líniovej stavby v mierke 1:500. 

Tieto dokumenty sú súčasťou diplomovej práce viď prílohy a sú vedené v 

analógovej a tiež v grafickej podobe. 
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