
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut geodézie a důlního měřictví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODKLAD PRO PROJEKT PARKOVIŠTĚ  

V ČADCI 

 
 
 

Bakalářská práce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor:     Nikola Petráková 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. 

 
 

Ostrava 2015 
 

http://www.bryle-domu.cz/


 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Týmto by som sa chcela poďakovať môjmu odbornému konzultantovi  

Ing. Rostislavu Dandošovi, Ph.D. za jeho trpezlivosť, ochotu, za cenné, odborné 

rady a profesionálne usmernenie pri spracovaní tejto práce. Taktiež by som sa 

chcela poďakovať firme GEOPOZ KYSUCE s r.o., najmä Bc. Jozefovi Tomašcovi 

za určenie polohy bodov bodového poľa technológiou GNSS, za jeho cenné a 

odborné rady pri meraní. V neposlednej rade aj mojím rodičom Ing. Alenke a 

Michalovi Petrákovi za neustálu podporu v živote, pri štúdiu a taktiež za pomoc pri 

meraní tejto práce. Za pomoc pri meraní taktiež ďakujem aj bratovi Michalovi 

Petrákovi a kamarátovi Petrovi Augustínovi, bez ktorých by táto bakalárska práca 

nevznikla.  



 

 
 

ANOTÁCIA 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením podkladov pre 

budúci projekt výstavby parkoviska v meste Čadca.  

 

V úvodnej časti sa nachádza stručný popis činností geodetov v investičnej 

výstavbe. Následne sú popísané základné princípy merania, ktoré boli využité 

v tejto práci. Od určenia polohy bodov technológiou GNSS, cez zameranie 

polohopisu a výškopisu. V ďalšej časti je detailne opísaný postup prác pri 

spracovaní nameraných údajov až po vyhotovenie samotnej polohopisnej 

a výškopisnej mapy.  

 

V tejto práci sa nachádzajú aj legislatívne predpisy a normy pre vyhotovenie 

týchto podkladov.  

 

 

Kľúčové slová: GNSS, GPS, tachymetria, podklad pre budúci projekt, účelová 

mapa polohopisu, účelová mapa výškopisu, priečne profily 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis is about to create documents for future project of car 

park in city of Čadca. 

In the first section there is short characteristic of surveyor activities within 

the construction of project. In the next section there are also descriptions the basic 

principles of surveyor measurement which are used in this bachelor thesis.  

The basic principle of measurement is locating position points by GNSS 

technology, measurement of planimetric and measurement of altimetric. The next 

section describes in details the procedure works in the processing of measured 

data to create of planimetric and altimetric maps.  

In this bachelor thesis you can find legislatively rules and norms, which are 

used to create these documents as well. 

 

Keywords: GNSS, GPS, tacheometry, documents for future project, planimetric 

map, altimetry map, cross sections 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

BP – Bodové pole 

Bpv – Balt po vyrovnaní 

ČSR – Česko-Slovenská republika 

ČSN – Česko-Slovenská norma 

DGPS – Relatívne, diferenciálne určovanie polohy 

GNSS – Globálny navigačný satelitný systém z angl. Global Navigation 

               Satelit System 

GPS – Globálny pozičný systém z angl. Global Possition System 

GÚ – Geodetické údaje 

LED – Dióda imitujúca svetlo z angl. Light-Emitting Diode  

OTF – Za behu z angl. On the fly  

PBP – Polohové bodové pole 

PNS – Plošná nivelačná sieť 

PPBP – Podrobné polohové bodové pole 

PVBP – Podrobné výškové bodové pole 

RTK – Meranie v reálnom čase z angl. Real Time Kinematics 

R-U – Rakúsko Uhorsko 

S-JTSK – Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SK – Správa katastra 

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služby 

ŠAGS – Štátna astronomicko-geodetická sieť 

ŠTS – Štátna trigonometrická sieť 

TB – Trigonometrický bod 

TS – Trigonometrická sieť 

UMS – Univerzálna meračská stanica 

V.Č. – Výrobné číslo 

ZPBP – Základné polohové bodové pole 

ZVBP – Základné výškové bodové pole

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
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ÚVOD 

Mapové podklady sú neoddeliteľnou súčasťou projektu výstavby. Jedná sa 

o zameranie skutočného stavu terénu tak, aby architekt alebo projektant mohol 

vykonať umiestnenie stavby do terénu vrátane všetkých náležitostí. 

V predloženej práci je prvá kapitola venovaná všeobecnému popisu 

geodetických prác v investičnej výstavbe a náležitostiam tvorby podkladov pre toto 

odvetvie.  

Druhá kapitola pozostáva z popisu geodetických základov a kartografického 

zobrazenia záväzného pre Slovenskú republiku.  

Tretia kapitola podrobnejšie opisuje technológiu GNSS, ktorá bola využitá 

pri určovaní polohy podrobného bodového poľa pre východzie stanoviská, 

z ktorých sa následne zameriavalo mapované územie. 

Štvrtá a piata kapitola bližšie rozoberá polohopisné a výškopisné meranie. 

V šiestej kapitole je popísaná metóda, ktorou sa určovala poloha 

podrobných bodov v trojrozmerných súradniciach (Y, X, Z). 

Siedma kapitola sa venuje popisu lokality záujmového územia, 

rekognoskácii, prípravným prácam pred meraním a obsahuje tiež popis 

geodetických a mapových podkladov, ktoré boli poskytnuté Správou katastra 

v Čadci a ich následné využitie.  

Ôsma  kapitola je zameraná na praktickú aplikáciu metód, prostredníctvom 

ktorých sa určuje poloha predmetov mapovaného územia. Obsahuje spracovanie 

nameraných údajov do konkrétnych mapových podkladov mapovanej oblasti. 

Deviata a desiata kapitola pojednáva o spracovaní nameraných údajov. 

V prvej časti vo výpočtovom programe Groma 8.0, kde boli overené výsledky 

určenia bodového poľa  a následne určené trojrozmerné súradnice podrobných 

bodov mapovaného územia. V druhej časti je popísaný postup tvorby mapových 

podkladov – polohopisnej a výškopisnej mapy v programe Wkokeš 11.82.  

V tejto práci sa nachádzajú prílohy k daným geodetickým činnostiam, ktoré 

sa odovzdávajú správnemu orgánu – zadávateľovi projektu výstavby parkoviska. 

Tieto prílohy sú podkladom pre ďalšie projekčné a geodetické činnosti v rámci 

zadaného projektu.  
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1 VŠEOBECNÝ POPIS GEODETICKÝCH PRÁC 

V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE 

1.1 Geodetické práce v investičnej výstavbe 

„S výstavbou nových investičných celkov vznikajú aj pre geodéziu 

požiadavky na geodetickú stránku stavebných diel. Geodézia zahŕňa veľmi široký 

sortiment geodetických prác a meraní pri príprave, projektovaní, výstavbe, 

dokumentácii a prevádzke rozličných stavebných objektov, ktoré sa odlišujú od 

mapovacích prác používanými metódami, prístrojovou technikou a postupom prác. 

Geodetické práce na stavbách sa nechápu len ako, jednoduché vytýčenie 

bodu priamky, zvislice, roviny alebo prevýšenia, nie ako súbor rozličných 

geodetických činností, ktoré vo svojom súhrne zabezpečujú realizáciu priestorovej 

polohy objektov so všetkými technickými a technologickými nadväznosťami, ako aj 

tvar a rozmery jednotlivých objektov podľa projektovaných geometrických 

parametrov.“ [1] 

1.2 Účastníci výstavby a ich povinnosti 

„Na výstavbe stavebného diela, t. j. na príprave a jeho realizácii sa 

podieľajú viacerí účastníci. Podľa vyhlášky č. 11 /74 Zb., resp. č. 10/74 Zb. 

účastníkmi výstavby sú investor, generálny projektant a dodávatelia. 

Investorom je osoba alebo organizácia, z ktorej prostriedkov sa stavba 

financuje, a ktorá väčšinou zabezpečuje jej prípravu u realizáciu. Generálnym 

projektantom je organizácia oprávnená na projektovú činnosť podľa zákona 

č. 50/76 Zb. 

Pre každé stavebné dielo je potrebný projekt, územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie vydané odborom výstavby príslušného národného výboru. 

Účastníci výstavby z hľadiska zabezpečenia a vykonávania geodetických 

prác vo výstavbe sú povinní plniť povinnosti vyplývajúce z vyhlášky č. 11/74 Zb., 

resp. č.10/74 Zb.“ [1] 

1.3 Projektová dokumentácia stavieb a jej geodetické 

náležitosti 

„Východiskom na realizáciu stavieb je územnoplánovacia dokumentácia a 

stavebné projekty, vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 50/74 Zb. 

Podľa stavebného zákona projekt výstavby sa musí vypracovať tak, aby z neho 
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jednoznačne vyplývala priestorová poloha stavebných objektov, rozmery a ich 

tvar, ako aj vzájomná súvislosť jednotlivých objektov.  

Z hľadiska potrieb geodetickej spolupráce pri príprave a realizácii 

stavebných diel musí projektová dokumentácia spĺňať úradné náležitosti. 

Predovšetkým je to jasná vyjadrovacia forma a čitateľnosť projektov a 

jednoznačná nadväznosť na priestorové pripojenie stavebných objektov na 

vzťažné geodetické body (body vytyčovacej siete), ktoré sa musia v teréne trvalo 

stabilizovať. Geodetické práce v ČSFR sa vykonávajú polohovo v súradnicovom 

systéme S-JTSK a výškovo v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní – Bpv.“ 

[1] 

1.4 Geodetická príprava pre zadanie a projekt stavby 

Geodetická príprava pre zadanie a projekt stavby sa vychádza najmä: 

1 .„Z vyhotovenia geodetických a mapových podkladov, zvyčajne máp stredných a 

všetkých mierok v zmysle metodických predpisov. Výsledná forma a spôsob 

tvorby mapových podkladov závisí od spôsobu projektovania stavebného diela. 

2.Z geodetických podkladov na vyňatie pozemkov z pôdneho fondu a na úpravu 

majetko-právnych vzťahov vrátane výpisu z evidencie nehnuteľností.  

3. Z podkladov, získaných od správcov, o priestorovom umiestnení podzemných 

technických vedení na predpokladanom stavenisku.  

4.Z preverenia údajov o geodetických základoch - polohové a výškové geodetické 

body, ktoré možno využiť na spracovanie dokumentácie, resp. na vytyčovanie 

projektovaných stavebných objektov.  

5.Z technickej správy s podrobným komentárom k jednotlivým častiam 

geodetických podkladov.  

Sporné otázky o nezrovnalostiach sa musia riešiť spoločne s príslušnými 

odborníkmi, najmä s investorom a generálnym projektantom. Vlastným 

odstránením prípadných chýb alebo nedostatkov sa zabráni časovým stratám pri 

plnení plánu prípravy výstavby, resp. predíde sa neskorším úpravám alebo 

rekonštrukciám projektu výstavby.  

Dokumentáciu o geodetických prácach musí podpísať zodpovedný geodet 

alebo kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje odborný výkon geodetických 

prác. V súčasnosti geodetické práce môžu vykonávať aj občania podľa zákona 

č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanmi. Podmienky pre výkon prác 
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upravujú rozhodnutia ústredných orgánov geodézie a kartografie (SÚGK, ~UGK) z 

roku 1990.  

Mapové podklady na projektovanie stavieb tvoria mapy vhodnej mierky, 

presnosti a so stanoveným obsahom prvkov. Mapové podklady tvoria zvyčajne 

mapy štátnych mapových diel stredných a veľkých mierok a účelové mapy veľkej 

mierky napr. technická mapa mesta, základná mapa závodu, základná mapa 

diaľnice a podobne. Tieto mapy sa meraním aktualizujú a dopĺňajú o ďalšie 

Prvky predmety potrebné pre druh a metódy projektovania stavebného diela. Tam, 

kde nemožno využiť existujúce mapové podklady, vytvoria sa tieto priamym 

meraním.  

Na vyňatie pozemkov z pôdneho fondu sú veľmi dôležité evidenčné údaje o 

pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried, ktoré sú potrebné na riešenie 

majetkových (vlastníckych, užívacích) vzťahov zákon SNR č. 266/92 Zb. o katastri 

nehnuteľností v SR.  

Ako mapové podklady na projektovanie stavieb sú vhodné fotogrametrické 

snímky vo forme ortofotomáp, ktoré poskytujú veľa informácií pre projekčnú 

činností, ďalej digitálne účelové mapy, digitálny terénny model atd., ktoré 

umožňujú čiastočnú alebo úplnú mechanizáciu a automatizáciu projekčných prác. 

Geodetický polohový a výškový systém stavebných projektov sa musí vždy 

výrazne vyznačiť v grafickej a číselnej dokumentácii projektov. “ [1] 

1.5 Mapové podklady pre projektovú dokumentáciu 

„Požiadavky investičnej výstavby na projektovú dokumentáciu a realizáciu 

stavebných objektov sú orientované na zaistenie kvalitných číselných a grafických 

(mapových) geodetických podkladov. Druh geodetických podkladov a ich obsah sa 

riadi podľa stupňa projektovej dokumentácie a druhu stavby. Od kvality a presnosti 

geodetických podkladov je závislá hospodárnosť projektu stavebného diela. 

Projekt sa tvorí prevažne počítačovou technikou. 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie stavieb je prehľadný polohopis a 

výškopis vyprojektovaného objektu, zakreslený spravidla na mape 

 v mierke 1:10 000 až 1:50 000 a podrobný polohopis a výškopis zakreslený na 

mape 1:1 000 až 1:5 000. Mierka stavebných plánov sa riadi množstvom 

podrobností, ktoré majú plány vyjadriť a je najčastejšie v mierke 1:100 až 1:500. 
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Geodetické podklady tvoria samostatnú časť projektu. Vyznačuje sa na 

nich: polohopisný a výškopisný systém, kto a kedy ich vyhotovil, kde a s akou 

presnosťou, kto za ne zodpovedá a kto ich autorizačne overil. 

 

Geodetické podklady spravidla obsahujú: 

- zoznam príloh, 

- technickú správu, 

- zoznam súradníc a výšok bodového poľa, 

- miestopisy polohového a výškového bodového poľa, 

- mapy (polohopisné a výškopisné), 

- profily, 

- fotografickú (fotogrametrickú) dokumentáciu.“ [2] 
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2 GEODETICKÉ ZÁKLADY A KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENIE 

ZÁVÄZNÉ PRE SR 

Pod pojmom geodetické základy sa rozumie bodové pole, z ktorého sa 

vychádza pri geodetickom meraní. Je to akási množina pevných bodov, ktoré sú 

v teréne trvalo stabilizované, jednoznačne určené a orientované v súradnicovej 

sústave. Vzhľadom na to, či je poloha bodu určená polohovo alebo výškovo, 

rozdeľujeme polohopisné a výškopisné geodetické základy. Dnes je pre Slovenskú 

republiku záväzný polohový pravouhlý súradnicový systém S-JTSK a výškový 

systém Bpv. Poloha a orientácia súradnicovej sústavy na zemskom povrchu závisí 

na použitom kartografickom zobrazení.  

2.1 Křovákovo kartografické zobrazenie 

Na konci prvej svetovej vojny v roku 1918 vznikla ČSR, ktorá prevzala 

po R-U nepresné, nejednotné trigonometrické siete, mapové podklady, a taktiež aj 

rôzne kartografické zobrazenia. Z tohto dôvodu prišiel príkaz vytvoriť na celom 

území jednotnú trigonometrickú sieť katastrálnu (JTSK) tak, aby sa súradnice (y, 

x) nachádzali v prvom kvadrante, tzn. mali kladnú hodnotu. Hlavnou podmienkou 

bolo, aby kartografické skreslenie bolo čo najmenšie. Vtedy p. Ing. Josef Křovák 

navrhol dotykové kužeľové zobrazenie, pozdĺž strednej kartografickej rovnobežky, 

ktorá prechádzala stredom zobrazovaného územia, čím vznikalo maximálne 

skreslenie 35 cm/1 km dĺžky. Keďže dĺžkové skreslenie bolo v podmienkach 

nového kartografického zobrazenie stanovené 5cm až 10cm, navrhol sečný kužeľ 

pozdĺž dvoch kartografických rovnobežiek, čím sa dosiahlo skreslenie od -10 cm 

až do + 14 cm/1 km. Počiatok súradnicového systému sa nachádza vo fínskom 

zálive vo vrchole kužeľa vo vzdialenosti 1 300 km severne od zemepisnej 

rovnobežky 48°15‘. Kladná os +x je orientovaná na juh a prechádza základným 

poludníkom v hodnote 42°30‘ východne od Ferra. Os +y je orientovaná na západ 

pootočená od osi +x o 90° v smere hodinových ručičiek. 

Křovákovo zobrazenie je dvojité konformné kužeľové zobrazenie vo 

všeobecnej polohe (Obr. 1), pomocou ktorého sa body bodového poľa zobrazujú 

do roviny s príslušným pravouhlým systémom. Dvojité je z dôvodu, že sa Besselov 

elipsoid zobrazil na zmenšenú Gaussovu guľu a tá sa ďalej zobrazila na plochu 

kužeľa vo všeobecnej polohe. Polomer Gaussovej gule sa zmenšil (koeficient 

zmenšenia k=0,9999) z dôvodu zmiernenia vplyvu skreslenia dĺžok. Konformné 

znamená, že sa neskresľovali uhly. 

„Zmenšenie gule a voľba polohy kužeľa mala zaistiť minimálne dĺžkové skreslenie 

pri zobrazení.“ [2] 
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Obr. 1 Křovákovo kartografické zobrazenie 

Na plášti kužeľa rozvinutého do roviny sa kartografické poludníky zobrazia 

ako priamky, ktoré prechádzajú vrcholom kužeľa V a kartografické rovnobežky sa 

zobrazia ako centrické kružnice so stredom vo vrchole kužeľa V (Obr. 2). 

.  

Obr. 2 Súradnicový systém S-JTSK, kartografické poludníky a rovnobežky 
 

2.2 Súradnicový systém S-JTSK 

„Polohový geodetický súradnicový systém tvorí množina stabilizovaných 

geodetických bodov na fyzickom povrchu Zeme.“ [2] Nazývame ho BP. 
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2.3 Bodové pole 

            Základom každého merania je BP, ktoré umožňuje pripojenie celého 

merania do súradnicového systému S-JTSK a výškovému systému Bpv. BP sa 

podľa druhu určenia polohy bodov delí na polohové a výškové.  

2.3.1 Polohové bodové pole 

PBP môžeme rozdeliť na základné a podrobné BP podľa spôsobu určenia 

polohy a stabilizácie. 

ZPBP je tvorené vrcholovými bodmi trojuholníkovej siete, ktoré sú v teréne 

trvalo stabilizované a signalizované. Ich poloha je určená veľmi presnými 

metódami s ohľadom na sféroidický tvar Zeme.  

ZPBP obsahuje body: 

 Štátnej astronomicko-geodetickej siete 

ŠAGS je tvorená vrcholovými bodmi trojuholníkovej siete o dĺžke strán 

40 km až 60 km (Obr. 3), ktoré sú určené pravouhlými i zemepisnými súradnicami. 

Na týchto bodoch sú vykonané taktiež gravimetrické merania zemskej tiaže.  

 

Obr. 3 Česká a slovenská astronomicko-geodetická sieť 

 Štátnej trigonometrickej siete  

ŠTS je tvorená trigonometrickými bodmi I. až V. rádu v závislosti od 

postupu budovania trigonometrických sietí. Tieto body vznikli z  nedostačujúceho 

rozmiestnenia bodov ŠAGS. Body ŠTS sú taktiež vrcholovými bodmi 

trojuholníkovej siete. Ich rád je určený od závislosti vzájomných vzťahov medzi 

dvomi susednými bodmi (Tab.1). 
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Tab. 1 Priradenie rádu bodom ŠTS 

Poradové 
číslo rádu 

Vzdialenosť medzi dvomi 
susednými bodmi v km 

I. 14 - 25 

II.   8 - 13 

III. 5 - 7 

IV. 3 - 4 

V.                         1,5 - 2 

 

TS bola budovaná trojuholníkmi (Obr. 4), v ktorých sa merali všetky tri uhly. 

Tvar a rozmer siete bol určený pomocou základní, ktoré mali dĺžku 6-10 km a boli 

zamerané veľmi presnou metódou. 

 

Obr. 4 Princíp budovania trigonometrickej siete 

Body TS sú stabilizované meračským žulovým kameňom s rozmermi 

0,8 m až 1,0 m x 0,20 m x 0,20 m a dvomi podzemnými značkami pre prípadné 

obnovenie bodu, ak je bod poškodený (Obr. 5). 



Nikola Petráková: Podklad pro projekt parkoviště v Čadci 

10 
2015 

 

Obr. 5 Pevná stabilizácia trigonometrického bodu 

Hustota TS nie vždy postačuje na tvorbu určitého mapového diela, preto sa 

pristupuje k tvorbe nových bodov, ktoré tvoria PPBP. 

PPBP tvoria body, ktoré sú v teréne dočasne alebo trvalo stabilizované 

meračskou značkou a slúžia ako stanoviská prístroja v danej lokalite merania. 

Hustota týchto bodov sa volí tak, aby ich využitie bolo čo najefektívnejšie a pokrylo 

celé zameriavané územie. PPBP obsahuje body 1. až 5. triedy presnosti  

(tab. 2) a ostatné body, ktoré sú určené geodeticky a fotogrametricky. 

Tab. 2 Kritéria presnosti PPBP 

2.4 Výškový systém Bpv 

Podľa [4] absolútne výšky bodov určujeme vo výškovom systéme. Od roku 

1949 je pre Slovensko nulová hladinová plocha odvodená od strednej hladiny 

Baltského mora v Kronštadte. Označuje sa ako Bpv. Do roku 1949 bola za nulovú 

hladinovú plochu považovaná stredná hladina Jadranského mora v Terste. 

Rozdiel medzi týmito dvomi výškovými systémami je ± 40 cm. Vzhľadom na tento 

výškový rozdiel, je predpísaná požiadavka, aby na každom projekte alebo mape, 

ktorá obsahuje výšky bodov, bol vyznačený výškový systém, v ktorom boli 

vyhotovené.  

 

 

Trieda presnosti uxy [m] uH [m] uv [m] 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,8 

5 0,50 0,35 1,50 
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2.4.1 Výškové bodové pole 

Rovnako ako polohové bodové pole, môžeme rozdeliť aj výškové bodové 

pole, tzn. na základné a podrobné VBP. 

Podľa [4] je ZVBP tvorené bodmi Štátnej nivelačnej siete. Tieto body 

môžeme rozdeliť na základné nivelačné body, body nivelačných sietí I. až IV. rádu 

(Tab. 3) a body plošnej nivelačnej siete.  

Tab. 3 Nivelačné polygóny s priemernou dĺžkou obvodu v km 

Poradové 
číslo rádu 

Priemerná dĺžka 
 obvodu v km 

I. 300 km 

II. cca 100 km 

III. a IV. do 100 km ako body PNS 

 

Keďže ZVBP nie vždy stačí zhustením ZBP vzniká podrobné výškové 

bodové pole, ktoré je tvorené bodmi polohových a tiažových BP trvalo 

stabilizovaných. Výšky týchto bodov boli určené technickou niveláciou. 

Geodetickým základom PVBP je ŠNS, na ktorú sú pripájané nivelačné ťahy 

technickou niveláciou. Totožnosť a nemennosť výšky bodov, na ktoré sa počas 

merania pripája, musia byť vopred overené podľa miestopisu alebo kontrolným 

meraním prevýšení.  
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3 TECHNOLÓGIA GNSS 

Už samotný názov vypovedá o tom, že sa jedná o využívanie satelitov, za 

účelom získania informácií o polohe. 

Na našom území je využívaný satelitný systém GPS. Je to systém, ktorý 

umožňuje pomocou družíc a špeciálnych prijímačov určovať trojrozmerné 

súradnice ako na zemskom povrchu tak i vo vzduchu, lokalizovať i navádzať 

vozidlá po určitých trasách a i. 

3.1 Výhody a nevýhody využitia technológie GNSS 

Ak by sme porovnávali obyčajné meračské metódy, techniky s technológiou 

GNSS prišli by sme k záveru, že technológia GNSS nám poskytuje mnoho výhod 

i nevýhod. 

Výhody využitia technológie GNSS: 

 Medzi jednotlivými meranými bodmi nemusí byť priama viditeľnosť. 

 Meranie je možné vykonať kedykoľvek a za akýchkoľvek atmosférických 

podmienok na zemskom povrchu. 

 Rýchlosť určenia polohy bodu je veľká. 

 Poskytuje priamo trojrozmerné súradnice. 

Nevýhody využitia technológie GNSS: 

 Nie je možné merať v podzemí, budovách ... 

 Musí byť priama viditeľnosť na oblohu. 

 Zhoršená presnosť pri meraní v hustých porastoch, husto zastavanom 

intraviláne. 

 Pri meraní musí byť prístupný signál z minimálne štyroch družíc 

 Elevačný uhol musí byť väčší než 10°. 

 Presnosť systému závisí na prevádzkovateľovi systému. 

3.2 Faktory ovplyvňujúce presnosť 

Presnosť určenia polohy bodu pomocou GNSS je ovplyvnená viacerými 

faktormi. Pre geodetické aplikácie je rozhodujúca presnosť relatívneho určenia 

polohy.  
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Najvýznamnejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú presnosť určenia polohy bodu sú: 

 Dĺžka intervalu merania 

Je pochopiteľné, že čím dlhšie budeme observovať na jednom bode, tým 

bude poloha určovaného bodu presnejšia. Avšak po šiestich hodinách 

observovania sa už poloha bodu nijak nemení. 

 Odraz a šum signálu 

Keďže sa jedná o vlnenie, môže dôjsť k odrážaniu od iných objektov. Tento 

odraz vzniká pri družiciach, ktoré sú blízko elevačnej masky tj.15° nad obzorom, 

alebo signál prechádza korunami stromov, naráža o výškové budovy a pod. Pre 

takýto prípad sa dá v prístroji nastaviť výškový filter alebo sa použije ochranný 

tanier. Vzhľadom na to, že výskyt odrazených signálov závisí na geometrickom 

usporiadaní družíc a prijímača v teréne, je náročné ho detekovať.  

 Počet družíc a ich konfigurácia nad meraným bodom 

Pre správne určenie polohy bodu musí byť prístupný signál minimálne zo 

štyroch družíc, z ktorých sa robí zber a musia sa nachádzať  nad elevačnou 

maskou. Lepšia konfigurácia je, ak má polyéder väčší objem. Tzn. pre štyri družice 

je výhodné, ak sa tri družice nachádzajú nízko nad obzorom, ale nad elevačnou 

maskou a jedna družica približne v zenite. 

 

Obr. 6 Konfigurácia družíc  - vhodná konfigurácia vľavo a nevhodná konfigurácia v pravo 

 Zdravotný stav družíc 

Údaje o stave družice sú bežne uvádzané v navigačnej správe. V prípade, 

ak je niektorá družica označená ako nezdravá, je nahradená záložnou družicou. 

Ak sa avšak jedná o vypustenie novej družice na obežnú dráhu, o plánovanú 

údržbu, ako sú napr. korekcie obežnej dráhy alebo korekcie hodín, nápravu 

abnormálneho správania sa družice alebo špeciálneho testovacieho obdobia, 

Ministerstvo obrany USA zvyčajne informuje dopredu, kedy a ktorá družica bude 

prevedená do stavu nezdravá v jej navigačnej správe. 
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 Anti-spoofing 

V prípade vojny, môže nepriateľ začať vysielať klamlivé informácie, ktoré sa 

môžu „tváriť“ ako signály z družice, ale mali by pochopiteľne úplne chybný obsah. 

Z tohto dôvodu je šifrovaný P-kód (Y-kód). Čo znamená, že v rámci civilných 

aplikácií by nebolo možné určovať presnú polohu v reálnom čase a údaje o polohe 

by boli celkom nepresné. 

3.3 GPS NAVSTAR 

Systém GPS začal vznikať v roku 1973 podľa požiadaviek Ministerstva 

obrany USA.  

Systém umožňuje pomocou družíc a príslušných prístrojov určovať 

trojrozmerné súradnice na zemskom povrchu a už aj vo vzduchu.  Pôvodne bol 

vymyslený pre vojenské účely, čo znamenalo, že celý systém musí byť odolný voči 

rušeniu a vo svojich špičkových možnostiach nedostupný neoprávneným osobám. 

V prípade nutnosti musí byť možné pozmeniť súradnice, aby neboli zasiahnuté 

„citlivé“ územia. 

Systém GPS v reálnom čase umožňuje kdekoľvek a kedykoľvek presne 

určiť polohu na radovo desiatky metrov ľubovoľného počtu aj rýchlo sa 

pohybujúcich objektov.  

Podľa [6] je základným spôsobom merania určovanie tzv. pseudovzdialeností. 

GPS meria pseudovzdialenosti medzi GPS prijímačom a okamžitou polohou 

družice. Existujú dva spôsoby merania pseudovzdialenosti:  

 Absolútne, časové GPS meranie, ktoré spočíva v meraní časového rozdielu 

medzi okamihom vyslania a okamihom prijatia signálu (vlny 

elektromagnetického žiarenia) 

 Relatívne, fázové GPS meranie, ktoré je založené na meraní fázového 

rozdielu medzi fázou vyslanej a prijatej vlny 

V takomto prípade, ak uvažujeme o určovaní pseudovzdialeností hovoríme, 

že meriame reálnom čase. Lenže tento spôsob nevyhovuje geodetickým 

meraniam, presnostiam.  

Avšak podľa [5] existujú aj metódy, ktoré nie sú závislé na meraní 

v reálnom čase, a tak poskytujú oveľa vyššiu presnosť ako základný spôsob 

merania. Tieto metódy určovania polohy už vyhovujú geodetickým presnostiam, 

a tak technológia smie byť použitá napr. pri budovaní geodetických základov, pri 

údržbe a aktualizácii geodetických sietí, pri určení priestorových súradníc na 

bodoch sietí a pod.  



Nikola Petráková: Podklad pro projekt parkoviště v Čadci 

15 
2015 

3.4 Štruktúra systému GPS NAVSTAR 

Celý systém GPS je zložený z troch segmentov. Je to kozmický, riadiaci 

a užívací segment.  

3.4.1 Kozmický segment 

Tento segment je tvorený 24 družicami rovnomerne rozložených na šiestich 

obežných dráhach vo výške cca 20 200 km nad zemským povrchom a  

6 záložnými družicami. Toto usporiadanie poskytuje užívateľom signál z minimálne 

4 a maximálne z 12 družíc.  

Ako sa uvádza v [5] družica má hmotnosť 845 kg, rozmery 2 x 1 x 1,5 m 

a pohybuje sa rýchlosťou 4km.sek-1 . Jej životnosť je v priemere 7,5 roka. Korekciu 

dráhy a orientáciu družíc umožňuje vlastný pohonný systém. Družica prijíma, 

spracováva a uchováva informácie, ktoré sú jej predávané pozemnými anténami 

z riadiaceho centra. Taktiež sleduje svoj vlastný stav systémov, koriguje si dráhu 

letu a podáva tieto informácie do riadiaceho centra.  

Podľa [7] si družica zachováva svoju stabilizáciu na dráhe pomocou 

zotrvačníka a batérie sú dobíjané dvomi slnečnými článkami s približnou plochou 

7,25 m2. Presný čas a presné kmitočty vysielaných frekvencií zabezpečujú césiové 

alebo vodíkové oscilátory.  

Rozhodujúcim prvkom k dosiahnutiu vyššej presnosti sú stabilné signály, 

ktoré sú odvodené zo základnej frekvencie f0=10,23 MHz. Tá je udržiavaná 

atómovými, rubídiovými a césiovými hodinami na palube družice. Násobením 

celistvými číslami získavame dve nosné vysielacie vlnenia L1= 154* f0 [MHz] 

a L2=120* f0 [MHz]. Nosné vlny sú modulované pseudonáhodnými kódmi 

a navigačnou správou, ktorá obsahuje údaje o polohe družice, stave palubných 

hodín a i.  

Ako je uvedené v [6], na nosnej vlne L1, o vlnovej dĺžke 19cm, sú vysielané 

pseudonáhodné kódy: 

 Presný P-kód – umožňuje merať vzdialenosť medzi užívateľom a družicou 

s vyššou presnosťou a to z dôvodu použitia rýchlejšieho a dlhšieho kódu, 

kde dochádza k väčšiemu frekvenčnému rozprestretiu a zvyšuje sa 

presnosť merania. V prípade akéhokoľvek ohrozenia môže Ministerstvo 

obrany kedykoľvek zmeniť presnosť P-kódu, prípadne jeho presnosť znížiť. 

Pre vojenské účely môže byť šifrovaný, vtedy hovoríme o Y-kóde. Y-kód je 

prístupný len oprávneným užívateľom Ministerstva obrany USA.  

 Menej presný C/A kód – je voľne dostupný všetkým užívateľom. Každá 

družica má svoj C/A kód, na základe ktorého je možné družicu identifikovať.  
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Podľa [7] nosná vlna L2, o vlnovej dĺžke 24cm, je modulovaná len presným 

P-kódom. Umožňuje merať oneskorenie signálu pre prechode ionosférou. Na 

používanie frekvencie L2, je nutné používať špeciálne vybavené prijímače. 

Keďže P-kód moduluje obe nosné frekvencie L1 a L2, podstatnou mierou 

eliminuje vplyv ionosféry. Je inštalovaný len na niektorých prijímačoch GPS, ktoré 

sú určené pre civilné účely.  

3.4.2 Riadiaci segment 

Zodpovedá za riadenie celého GPS. Je tvorený viacerými pozemnými 

monitorovacími stanicami  rozmiestnených po celej Zemi, ktoré sú prepojené 

s hlavnou riadiacou stanicou, centrálou, ktorá sa nachádza v Colorade Springs na 

leteckej stanici pod názvom FALCON. Úlohou týchto monitorovacích staníc je 

nepretržité prijímanie a uchovávanie signálov z družíc, ktoré sú preposielané na 

hlavnú riadiacu stanicu. Ako je uvedené v [5], hlavná riadiaca stanica taktiež 

uchováva časový systém, tzv. GPS čas, v ktorom pracuje celý systém GPS. Pre 

výpočet dráhových parametrov sa používajú hodnoty, zistené počas týždenného 

pozorovania družíc monitorovacími stanicami.  

3.4.3 Užívací segment 

Skladá sa z rôznych GPS prijímačov rôznych radov. Od vreckových GPS až 

po presné geodetické a nekomerčné aparatúry. Sú určené pre príjem rádiových 

signálov z družíc. Podľa využitia môžeme tieto aparatúry rozdeliť do troch skupín:  

 Navigačné – určené pre navigáciu kozmických, leteckých, námorných, 

pozemných telies. 

 Prijímače pre časovú synchronizáciu – umožňujú nastaviť presný čas alebo 

presnú frekvenciu pre potrebu astronomických observatórií, 

telekomunikačných zariadení a laboratórií a i. 

 Geodetické – určené pre meračské práce a vytyčovacie práce.  

 

GPS aparatúra pozostáva z: 

 Prístrojovej časti – anténa, prijímač s ovládacím panelom, displejom 

a registračným zariadením, zdroj a spôsob prepojenia (kábel, bluetooth). 

 Softwarovej časti – program, aby aparatúra správne pracovala. V tejto práci 

bol použitý SW TOPCON TOPSURV. 
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3.5 SKPOS 

„Výrazné zvýšenie komfortu prináša používateľom budovanie siete 

permanentných referenčných staníc po celom svete. Štátne a centrálne orgány 

takmer všetkých vyspelých krajín na svete pristúpili k vybudovaniu siete 

permanentne fungujúcich staníc GNSS, ktoré zároveň určujú a vysielajú korekcie 

pre používateľov operujúcich na území daného štátu. Existencia takýchto sietí 

a nepretržitých informácií umožňuje meranie len jednou aparatúrou s využitím 

metód relatívneho (diferenciálneho) určovania polohy. Pri vysielaní korekcií 

v reálnom čase možno využívať a aplikovať metódu RTK.  

Na Slovensku je od roku 2006 v prevádzke sieť 21 permanentných staníc 

SKPOS (Obr. 6), budovaná a udržiavaná organizáciami Úradu geodézie, 

kartografie a katastra SR. Aparatúry inštalované na bodoch SKPOS umožňujú 

príjem signálu družíc systému NAVSTAR a GLONAS. V budúcnosti sa uvažuje 

o ich rozšírení aj na príjem signálu družíc systému GALILEO. Služba SKOPOS 

vysiela koncovým používateľom údaje vzťahujúce sa k aktuálnej polohe 

referenčných staníc, merané údaje z týchto staníc a tzv. diferenciálne korekčné 

údaje. Pomocou týchto údajov možno určiť polohu bodu v reálnom čase 

s presnosťou niekoľkých centimetrov na celom území Slovenska.“ [4] 

 

Obr. 7 Mapa rozmiestnenia permanentných referenčných staníc na území Slovenska 

Podľa [8] sa prostredníctvom SKPOS určuje poloha objektov a javov v 

rôznych presnostiach a v rôznych geodetických referenčných systémoch, ktoré za 

pomoci transformačných vzťahov sú prevedené napr. do S-JTSK a Bpv. 
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Stanice SKPOS sú rozmiestnené po celom území Slovenska tak, že medzi 

dvomi susednými nie je väčšia vzdialenosť než 50-70km. Situované sú na 

strechách katastrálnych úradov v počte šestnásť a päť voľne rozmiestnených 

v teréne na pilieroch, stabilizované geodetickou značkou a chránené PVC rúrkou.  

3.6 Relatívne, diferenciálne určovanie polohy  

DGPS je metóda pre spresňovanie polohy bodov,  určenej pomocou 

navigačných družíc. Metóda spočíva vo využití dvoch GPS aparatúr – statickej 

BASE a kinematickej ROVER. Statická aparatúra je referenčný stacionárny 

prijímač, ktorý je umiestnený na bode, ktorého poloha je známa. Prijímač je 

vzhľadom k Zemi počas merania v rámci jednej ucelenej observačnej série v 

pokoji. Kinematická, pohyblivá aparatúra je aparatúra pohybujúca sa v teréne. 

Súčasne sa meria a registruje príjem údajov minimálne zo štyroch družíc, čím sa 

získava priestorový vektor medzi centrami antén dvoch prijímačov. V tomto 

prípade sa poloha bodu určuje vzhľadom na referenčný bod, ktorého geocentrické 

súradnice poznáme.  

 

Pôvodne sa spracovanie fázových meraní mohlo uskutočniť len po ich 

ukončení a zhromaždení do jedného miesta. Jedná sa teda o metódu následného 

spracovania, tzv. postprocessing. V súčasnosti je možné pre kratšie základnice 

zabezpečiť rádiový prenos meraní medzi koncovými bodmi, čo viedlo k metódam 

kinematických meraní v reálnom čase. 

3.7 Metóda RTK 

Ako sa popisuje v [9], princíp RTK spočíva v okamžitom prenose 

odmeraných údajov referenčného, nepohybujúceho sa prijímača o známych 

súradniciach - base, prostredníctvom rádiového spojenia do pohybujúceho sa 

prístroja - rovera. Ten má v sebe zabudovaný softvér na spracovanie fázových 

meraní, takže hneď po inicializácii sa z meraní prijatých z referenčného prijímača 

a z vlastných meraní môžu tvoriť diferencie a uskutočniť celkové spracovanie 

relatívneho určovania polohy s využitím vysielaných efemeríd.  

Oneskorenie spracovania je len niekoľko sekúnd po meraní, takže ide 

prakticky o prácu v reálnom čase. Inicializácia sa uskutočňuje výlučne metódou 

OTF, pričom stačí meranie počas 30 sekúnd. Po inicializácii meranie môže 

pokračovať buď spojité na stále sa pohybujúcom rover-y, alebo sa rover na krátky 

okamih zastaví na meranom bode. Ak sa príjem signálu preruší treba znova určiť 

ambiguity metódou OTF. Spoľahlivosť RTK závisí najmä od výkonu rádiového 

modemu zabezpečujúceho spojenie referenčného a pohybujúceho sa prijímača.  
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Softvéry pre metódu RTK poskytujú okrem možnosti práce v geocentrickom 

systéme (súradnice X, Y, Z alebo B, L, H na elipsoide WGS 84) aj prácu v 

rovinnom systéme s tým, že majú možnosť voľby kartografického zobrazenia. 

Okrem toho majú aj zabudovanú možnosť určenia transformačných parametrov na 

základe merania identických bodov.  

Súčasťou výsledkov merania, zobrazovaných na displeji rover-a sú okrem 

rovinných súradníc vo zvolenom súradnicovom systéme aj výšky (elipsoidické, 

alebo v prípade znalosti priebehu geoidu aj nadmorské) ako aj charakteristiky 

presnosti určenia okamžitej polohy.  
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4 POLOHOPISNÉ MERANIE 

Podstatou polohového merania je vyhotoviť polohopisnú mapu 

zameriavaného územia, za pomoci merania veličín uhla a dĺžky z bodov PBP, na 

základe ktorých sa zobrazia objekty v skutočnom tvare a veľkosti v danej mierke.  

Najpoužívanejšou geodetickou metódou určenia polohy bodu je polárna 

metóda. 

4.1 Polárna metóda 

Je metóda, pri ktorej určujeme vodorovný uhol od zvoleného základného, 

zväčša nulového smeru, zenitový uhol od zenitu a šikmú dĺžku medzi stanoviskom 

a určovaným bodom (Obr. 8). Šikmá dĺžka sa následne prepočítava na vodorovnú, 

za pomoci meraného zenitového uhla. Základnica, je určená dvoma bodmi, ktoré 

sú v teréne jasne a zreteľne stabilizované či už dočasne alebo trvalo. Najčastejšie 

je to bod PPBP, ktorý je stabilizovaný klincom v betóne, dreveným kolíkom  a i. 

 

 

Obr. 8 Princíp určenia polohy bodu polárnou metódou 

Kde: 

1 – vodorovný uhol, 

z – zenitový uhol, 

s – šikmá dĺžka, 

501,502 – základnica.  

4.2 Meranie vodorovných smerov v I. polohe ďalekohľadu 

Ak sa jedná o tachymetrické meranie, vodorovné i výškové smery sa 

merajú súčasne a to len v I. polohe ďalekohľadu. Výškový alebo zenitový uhol sa 

meria z dôvodu následného určenia výšky bodu.  
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4.3 Meranie vodorovných smerov v rádoch a skupinách 

Metóda merania v rádoch a skupinách pozostáva z merania vodorovných 

smerov v I. a II. polohe. Ako základný smer nastavujeme nulové čítanie blízke 

nule. Po zameraní celej jednej skupiny v oboch polohách, sa mení základné 

nulové čítanie o 2R/n, kde „n“ je počet skupín, ktoré chceme merať (Obr. 9). 

Takýmto meraním sa vylúči chyba z delenia vodorovného kruhu prístroja.  

 

Obr. 9 Princíp merania smerov v rádoch a skupinách 
 

Túto metódu merania používame najme pri meraní prechodného 

stanoviska, kde sa počas merania zamedzia určité systematické chyby, z čoho 

vyplýva, že meranie vodorovného i zvislého smeru je podstatne presnejšie než 

meranie v I. polohe ďalekohľadu. 

4.4 Prechodné stanovisko 

Polohu prechodného stanoviska najčastejšie určujeme tzv. Collinsovým 

bodom. Collinsov bod je metóda určenia polohy bodu spätne. Nepoznáme polohu 

stanoviska, z ktorého sa meria, ale poznáme presnú polohu bodov, na ktoré 

cielime. Z týchto bodov je následne možné pomocou meraných smerov a dĺžok 

určiť súradnice stanoviska metódou pretínania vpred. 
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5 VÝŠKOVÉ MERANIE 

Ako je uvedené v [4], podstatou výškového merania je vyhotoviť výškopisnú 

mapu zameriavaného územia za účelom zistenia priebehu terénu, zvlášť ak sa 

jedná o projektovanie alebo výstavbu stavebného objektu. Na určenie výškových 

pomerov vychádzame z výškopisného merania, pri ktorom určujeme výškové 

rozdiely medzi dvoma bodmi.  

Výška bodu je zvislá vzdialenosť bodu od jeho priemetu na hladinovú 

plochu.  

Pri výškovom meraní uvažujeme s dvomi typmi výšok: 

 Relatívna výška bodu – zvislá vzdialenosť bodu od hladinovej plochy 

prechádzajúcej bodom s ľubovoľnou výškou. Nazýva sa výškový rozdiel 

alebo prevýšenie.  

 Absolútna výška bodu - zvislá vzdialenosť bodu od nulovej hladinovej 

plochy. Keďže je odvodená od strednej hladiny mora, nazýva ju nadmorská 

výška bodu. 

5.1 Trigonometrické určovanie výšok 

Túto metódu používame pri určovaní výšky bodu s presnosťou 0,1-0,01m 

do vzdialenosti 300m. Ak by sa určovala výška do vzdialenosti väčšej než 300m 

musí sa zohľadniť zakrivenie Zeme a refrakcia. V tejto práci je rozobraná len téma 

určenia výšky do 300m z dôvodu, že na väčšie vzdialenosti sa výška neurčovala. 

Metóda trigonometrického určenia výšky je založená princípe pravouhlého 

trojuholníka (Obr. 10). 

Prevýšenie medzi strojom a určovaným bodom sa určí ako:  

 

Obr. 10 Určenie prevýšenia medzi strojom a meraným bodom 
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Ak sa prevýšenie počíta z vodorovnej dĺžky „s“: 

,
h

s
tg z   (1) 

.
ztg

s
h


  (2) 

Kde: 

z – zenitový uhol, 

s – vodorovná vzdialenosť medzi stanoviskom a určovaným bodom, 

s‘ – šikmá vzdialenosť medzi stanoviskom a určovaným bodom, 

h – prevýšenie medzi strojom a určovaným bodom. 

 

Ak je meraná šikmá dĺžka „ s‘ “ 

,
'

cos
s

h
z   (3) 

'.cos sh z    (4) 

Kde: 

z – zenitový uhol, 

s – vodorovná vzdialenosť medzi strojom a určovaným bodom, 

s‘ – šikmá vzdialenosť medzi strojom a určovaným bodom, 

h – prevýšenie medzi strojom a určovaným bodom. 

 

Celková výška určovaného bodu je potom (Obr. 11): 

 

Obr. 11 Určenie absolútnej výšky meraného bodu 
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 (5) 

.'cos 11 hshHH zpK    (6) 

Kde: 

H1 – nadmorská výška bodu 1, 

Hk – nadmorská výška kolíka, stanoviska, 

hp – výška prístroja,  

s – vodorovná vzdialenosť medzi stanoviskom a určovaným bodom, 

s‘ – šikmá vzdialenosť medzi stanoviskom a určovaným bodom, 

h1 – výška odrazného hranola. 

5.2 Priečny profil 

Podľa [11] sa priečne profily merajú pre potreby projektovania alebo 

dokumentácie líniovej stavby podľa potreby v rozsahu 10-50m na obe strany od 

osi líniovej stavby. Zvyčajne sú kolmé na os pozdĺžneho profilu. Meriame ich 

približne v rovnakých vzdialenostiach, ak terén prechádza plynulo. Ak je terén 

príliš členitý, meriame všade tam, kde si to tvar terénu vyžaduje – sklon terénu sa 

výrazne mení. Podrobné body priečneho profilu určujeme polohovo i výškovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nikola Petráková: Podklad pro projekt parkoviště v Čadci 

25 
2015 

6 TACHYMETRIA 

Názov tachymetria je odvodená zo slova „TACHYS“, čo v preklade 

znamená „RÝCHLY“.  Je to rýchla meračská metóda, pri ktorej sa súčasne meria 

polohopis i výškopis. Poloha bodov (y, x) sa určuje polárne a výšky bodov sa 

určujú trigonometricky. Táto metóda sa využíva najmä pre tvorbu mapových 

podkladov pre projekty rôznych stavieb. 

Podľa metódy určenia vzdialenosti bodu delíme tachymetriu do troch skupín: 

 Nitková – používame nitkový dĺžkomer. 

 Diagramová – používame diagramový dĺžkomer (DALTHA). 

 Elektronická – používame UMS, tzv. tachymetre. 

V tejto práci je detailnejšie rozobraná elektronická tachymetria z dôvodu jej 

využitia pri meraní. 

6.1 Elektronická  tachymetria 

Na meranie elektronickej tachymetrie sa používa UMS, kde sa na displeji už 

priamo zobrazuje číslo bodu, meraný uhol, prevýšenie a vodorovná dĺžka 

v číselnej forme. Namerané údaje sú následne registrované do registračného 

zariadenia, čím sa eliminuje chyba z prepísania alebo prepočutia čísla do 

papierového zápisníka.  

UMS meria šikmé dĺžky, zenitový a horizontálny uhol súčasne. Následne si 

sama dokáže prepočítať šikmé dĺžky na vodorovné, pričom využíva pravouhlý 

trojuholník (Obr. 12).  

 

Obr. 12 Princíp prevodu šikmej dĺžky na vodorovnú 
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Meranú šikmú dĺžku prevedieme na vodorovnú ako:  

.
'

sin
s

s
z   (7) 

'sin ss z    (8) 

Kde: 

z – zenitový uhol, 

s – vodorovná vzdialenosť medzi strojom a určovaným bodom, 

s‘ – šikmá vzdialenosť medzi strojom a určovaným bodom. 

6.2 Princíp merania dĺžok elektronicky 

Princíp elektronického merania dĺžok je založený na využití 

elektromagnetického vlnenia v prostredí. Jedná sa teda o nepriame meranie dĺžok 

a o tzv. fázovú metódu elektronického merania dĺžok. 

Fázovú metódu využívajú všetky UMS tak, že k príslušnej vlne sa pridelia 

periodické impulzy s určitou frekvenciou. Meraná dĺžka sa určuje  počtu celých 

periód použitej vlnovej dĺžky a nejakého zvyšku (Obr. 13). 

 
Obr. 13 Princíp elektronického merania dĺžok  - fázová metóda 

Dvojnásobná dĺžka sa teda vypočíta ako: 

'.2 dns    (9) 

Kde: 

s – dráha vlny, dĺžka, 

n – počet celých vlnový dĺžok, 

 – vlnivá dĺžka, 

d‘ = z - fázový posun, zbytok. 
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Celý proces merania vlnových dĺžok a fázového posunu sa vykonáva 

v prístroji automaticky. Ako svetelné zdroje sa využívajú volfrámové žiarovky, 

výbojky, plynové lasery, luminiscenčné diódy LED. Ako odrazové zdroje sa 

používajú optické hranoly, zrkadlá, šošovkovo-zrkadlové systémy, hranolové 

odrážače a odrazné fólie. 
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7 PRÍPRAVNÉ PRÁCE A REKOGNOSKÁCIA TERÉNU 

7.1 Charakteristika zameriavaného územia 

Oblasť určená pre výstavbu parkoviska sa nachádza priamo v centre mesta 

Čadca. Táto oblasť bola vybraná pre projekt výstavby parkoviska najmä z dôvodu, 

že v jej blízkosti sa nachádza Nemocnica s poliklinikou v Čadci. Keďže je to jediná 

veľká nemocnica v okrese, navštevuje ju množstvo ľudí, od najmenších až po 

najstarších obyvateľov tohto okresu. Vzhľadom na to, že mnoho ľudí sa do 

nemocnice dopravuje autom, situácia s parkovaním je neúnosná. Parkuje sa 

všade, kde sa len dá, no niekedy aj tam, kde to nie je ani možné.  Popri koľajisku 

sa nachádza betónová cesta, teda aspoň jej náznak, kde sa pri návšteve 

nemocnice momentálne pozdĺžne parkuje. Z tohto dôvodu sa mesto Čadca 

rozhodlo v tejto oblasti postaviť riadne parkovisko, aby sa vyriešila situácia 

s parkovaním a tým sa uľahčil život jej občanov. 

7.2 Popis mapovaného územia  

Oblasť určená pre výstavbu parkoviska sa nachádzala na Palárikovej ulici 

a Ul. športovcov v Čadci. Územie bolo ohraničené hlavnou cestou, 

vjazdom/výjazdom cez koľaje, plotmi, kroviskami, budovou, plotom pri garážach a 

stavaným dielcovým plotom (Obr. 14). 

 

Obr. 14 Záujmové územie 

Druh tohto územia bol zväčša nespevnený, trávnatý a miestami sa objavila aj 

bývalá betónová cesta. Terén bol prevažne rovinatý. Členiť sa začínal približne 
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15 m od koľajiska k štadiónu a 10 m od hlavnej cesty ku koľajisku. Jednokoľajová 

železničná trať, ktorá prechádza týmto územím je hlavným ťahom Čadca – Makov.  

7.3 Zaistenie východzích podkladov pre budúci projekt 

K tejto lokalite boli prístupné mapové a geodetické podklady z príslušného 

Katastrálneho úradu v Čadci. 

Ako mapové podklady slúžili kópie výtlačkov: 

 výseky katastrálnych máp, 

 výsek Prehľadu výškovej (nivelačnej) siete zo Základnej mapy  

ČSSR 26-13 Čadca v M 1:50 000,  

 výsek mapy v M 1:50 000, ktorá zobrazovala trigonometrické body.  

Geodetické podklady boli kópie: 

 GÚ nivelačných bodov, 

 GÚ trigonometrických bodov, 

 zoznam súradníc a výšok PPBP. 

Podľa zistených údajov na Správe katastra v Čadci by sa mali v danej oblasti 

nachádzať tri body PPBP 686; 687; 688 poprípade aj bod 690 (Obr. 15).  

 

 

Obr. 15 Kópia katastrálnej, mapy na ktorej sú zobrazené body PPBP použiteľné na 
mapovanej lokality 
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Bližšie informácie o týchto bodoch boli zistené z geodetických údajov  

(Obr. 16). 

 

Obr. 16 Kópia geodetických údajov o bode 686 

Súradnice bodov boli taktiež vedené aj v zozname súradníc a výšok  

(Obr. 17). 

 

Obr. 17 Kópia zoznamu súradníc a výšok o bodoch, v záujmovom území 

Pri rekognoskácii bolo zistené, že žiaden bod nebude možné využiť na 

meranie z dôvodu poškodenia, prípadne úplného zničenia PBP tejto oblasti. 

Rodinný dom bol po rozsiahlej rekonštrukcii a taktiež novo zateplený a obrubníky 

chodníkov, na ktorých mali byť zvyšné dva body boli rozkopané, prípadne úplne 

rozobrané (Obr. 18).  
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Obr. 18 Signalizácia bodu 687, ktorý bol zničený 

Keďže pôvodné BP nemohlo byť využité, hľadalo sa iné riešenie. Na Správe 

katastra z mapy o trigonometrických bodoch sa zistilo, že v blízkosti územia sa 

nachádzajú dva trigonometrické body 35 a 50 (Obr. 19). 

 

Obr. 19 Katastrálna mapa doplnená o trigonometrické body 31 a 50 v programe WKokeš 
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Tieto dva TB mali určenú aj nadmorskú výšku. Aby sa predišlo ťahaniu 

niekoľkokilometrových nivelačných ťahov medzi TB bodmi, hľadali sa na SK 

v Čadci aj nivelačné body blízke tomuto územiu. Zistilo sa, že v tejto lokalite, by sa 

mali nachádzať 3 až 4  nivelačné body, ktoré boli určené v nivelačnom ťahu SAac 

Makov - Čadca (Obr. 20). 

 

Obr. 20 Kópia Mapy nivelačných sietí v záujmovom území 

Vzhľadom na fakt, že mapovaná oblasť sa nachádzala v centre mesta 

Čadca a v kotline, ktorá bola obklopená lesmi, bolo veľmi ťažké zidentifikovať TB 

pri meraní. TB pod číslom 50 nebolo možné vidieť z dôvodu, že sa nachádzal 

v kopcoch za hustou horou. Z tohto dôvodu TB číslo 50 nemohol byť použitý 

z čoho vyplývalo, že jedna orientácia, tzn. TB číslo 31, nestačí na pripojenie  

do polohovej siete S-JTSK. Keďže týmto spôsobom lokalita nemohla byť pripojená 

do polohovej siete,  bolo zavrhnuté aj výškové pripojenie oblasti z nivelačných 

bodov.  

Z týchto zistených skutočností sa rozhodlo, že v mapovanej lokalite bude 

budované vlastné BP. 

7.4 Budovanie vlastného bodového poľa 

Technológia GNSS bola zvolená z dôvodu priestranného územia, kde nebol 

problém s priamou viditeľnosťou na oblohu a tým pádom aj na družice. Body 

PPBP 5001 až 5006 boli zvolené tak, aby  pokryli čo najefektívnejšie celé územie 

a nenachádzali sa v ňom žiadne hluché miesta. Stabilizované boli dočasnou 

stabilizáciou, dreveným kolíkom (Obr. 21). 
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Obr. 21 Stabilizácia bodov PPBP 

Poloha bodov 5001 až 5006 bola určené za pomoci firmy GEOPOZ 

KYSUCE s r.o. technológiou GNSS a metódou RTK. Priestorové súradnice bodov 

boli určované počtom 60 epoch na každom stanovisku priamo 

v polohovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv (Príloha č.1). Počas 

merania bolo nutné určiť ešte jeden pomocný bod 5007 – rajón, z dôvodu 

zamedzenia hluchého miesta (Obr. 22). Stabilizovaný bol klincom v betóne.   

 

Obr. 22 Rozmiestnenie bodov novozaloženého BP 
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8 MERAČSKÉ PRÁCE 

Hlavnou podmienkou pri meraní technológiou GNSS je, aby sa poloha 

bodov určovala dvakrát. Druhýkrát kontrolne z dôvodu zamedzenia chýb pri 

použití technológie GNSS. Kontrolné meranie môže byť vykonané buď meraním 

pomocou rovnakej technológie a metódy v iný čas alebo inou terestrickou 

metódou. Vzhľadom na vyťaženie firmy GEOPOZ KYSUCE s r. o sa pristúpilo 

ku kontrolnému meraniu určenia polohy bodov terestricky. 

Pred každým meraním na stanovisku bolo vykonané kontrolné meranie 

určenia bodov, kde poloha BP bola určovaná ako voľné, prechodné stanovisko. 

Parametre potrebné pre určenie polohy BP boli určované polárnou metódou. Uhly 

boli merané v rádoch a v jednej skupine a dĺžky elektronicky priamo UMS 

(Obr. 23). 

 

Obr. 23 Ukážka zápisníka kontrolného merania na stanovisku 5001 

Predmety merania polohopisu a výškopisu v záujmovom území boli 

mapované tachymetricky. Poloha podrobných bodov bola určená polárnou 

metódou. Vodorovné smery boli merané v I. polohe ďalekohľadu a dĺžky 

elektronicky. Na terestrické meranie bol použitý prístroj UMS LEICA 1203 +  

s V.Č. 500576 (Obr. 24). 
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Obr. 24 UMS LEICA 1203 + použitá na meranie 

 

Podľa [12] sú technické parametre tejto UMS sú nasledujúce (Tab. 4): 

Tab. 4 Technické parametre UMS LEICA 1203 +  

Zväčšenia ďalekohľadu:  30x 

Uhlová presnosť:   3‘‘ 

Dĺžková presnosť:   2 mm + 2 ppm 

Dosah na 1 hranol:   3 000 m 

Bezhranolový diaľkomer:  áno, R100 (maximálny dosah do 400 m)  
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9 VÝPOČTOVÉ PRÁCE  

Výsledkom terénnych prác boli namerané údaje spracované do formy 

zápisníkov (Príloha č.2) a poľné náčrty, ktoré boli vytvárané počas merania 

a číslované podľa postupnosti ich tvorenia v teréne (Príloha č.3). 

Spracovanie merania prebiehalo vo výpočtovom programe GROMA 8.0 

a v grafickom programe WKOKEŠ 11.82. 

V prvom kroku bolo vykonané overenie polohy BP, kde po vyadjustovaní 

zápisníkov, prebehol výpočet určenia polohy BP ako prechodné stanovisko 

(Príloha č.4). Poloha bodov, stanovísk bola počítaná z východzích súradníc 

bodov, určených technológiou GNSS (Obr. 25).  

 

Obr. 25 Ukážka výpočtu voľného stanoviska pre overenie polohy stanoviska určenej 
technológiou GNSS 

Bod BP 5007 nebol určený technológiou GNSS, ale len terestricky počas 

merania ako pomocný bod, rajón. Jeho poloha bola prvýkrát určená ako podrobný 

bod, polárnou metódou. Výpočet polohy bol spracovaný ako výpočet polárnej 

metódy postupne po jednotlivých bodoch (Obr. 26).  
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Obr. 26 Výpočet súradníc stanoviska 5007 ako podrobný bod určený polárnou metódou 

Po prechode na stanovisko 5007 bola jeho poloha druhýkrát určená ako 

prechodné stanovisko, tak ako ostatné body BP (Obr. 27).  

 

Obr. 27 Kontrola výpočtu polohy stanoviska 5007 určeného ako prechodné stanovisko 
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Z dôvodu overenia polohy BP, boli porovnané polohy bodov 5001 až 5007, 

ktoré boli nezávisle určené dvomi odlišnými metódami (Tab. 5). Body 5004 a 5006 

neboli overené, slúžili len ako orientácie pri meraní. 

Tab. 5 Porovnanie určenia polohy bodov PPBP podľa kritéria presnosti 

 

Kde: 

YPM a XPM – polohové osi S-JTSK, v ktorých bol určený bod BP 5007 polárnou 

metódou, 

YP a XP – polohové osi S-JTSK, v ktorých bol určený bod BP 5007 metódou 

prechodného stanoviska, 

mx a my - stredná chyba jednotlivých súradníc, ktorá bola určená zo vzorcov, 
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mxy – Stredná súradnicová chyba, ktorá je daná vo vyhláške 357/2013 Zb. 

a charakterizuje kritériá presností určenia súradníc podrobných bodov. 

mxy‘ – Stredná súradnicová chyba vypočítaná z nameraných hodnôt, podľa vzorca: 
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Výsledok určenia polohy BP (Obr. 28), z ktorého sa vychádzalo pri meraní 

polohopisných je výškopisných prvkov v záujmovom území, je priemer dvoch 

nezávislých meraní (Tab. 6).  
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Tab. 6 Výsledné priestorové súradnice bodov BP 

 

 

Obr. 28 Kontrolná kresba určenia polohy BP 

Po takto určenom BP a vyrovnaní zápisníkov meraných bodov sa  vypočítali 

súradnice podrobných bodov (Obr. 29) cez funkciu polárna metóda dávkou 

(Príloha č. 5). 
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Obr. 29 Výpočet súradníc bodov určených polárnou metódou 

Z  vypočítaných súradníc podrobných bodov vzniklo mračno bodov 

v mapovanej lokalite (Obr. 30). 

 

Obr. 30 Ukážka určenia podrobných bodov v mapovanom území 

Následne sa takto určené body importovali do programu Wkokeš 11.82, kde 

sa z podrobných bodov určených polohovo i výškovo vytvorila účelová mapa 

polohopisu a účelová mapa výškopisu ako podklady k budúcemu projektu.  
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10 TVORBA DOKUMENTÁCIE PRE BUDÚCI PROJEKT 

10.1 Účelová mapa polohopisu 

Účelovým mapovaním polohopisu sa rozumie zameranie skutočného stavu 

terénu. Mapovým podkladom bola kópia katastrálnej mapy. Keďže mierka 

katastrálnej bola príliš malá, vyhotovil sa poľný náčrt priamo pri meraní. 

Mapovanie bolo vykonané v 3.TP.  

 

Predmetom mapovania boli všetky polohopisné prvky (Príloha č.6) 

v zameriavanom území  (Obr. 31):  

 

 dopravné stavby a zariadenia (napr. cesty, komunikácie, lesné cesty, ...) 

 inžinierske siete a ich povrchové znaky (elektrické vedenie, vysoké napätie, 

plynovod, kanalizácia...), 

 ostatné prvky a stavby (spevnené a nespevnené plochy, cvičiská, skupiny 

kríkov, jednotlivé stromy, koľajisko...). 

 

 
Obr. 31  Ukážka zamerania prvkov polohopisu pre tvorba účelovej polohopisnej mapy 

 

Podľa [13] sú všetky vedenia, tj. plynovod, kanalizácia, elektrické vedenie 

farebne odlíšené (Tab. 7). 
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Tab. 7 Farebné odlíšenie vedení 

Názov potrubia Farba 

Plynovodné potrubie svetlozelená 

Kanalizačná stoka hnedá 

Elektrické napätie 22 kW červená 

Elektrické napätie VN fialová 

  

Výsledkom spracovania nameraných údajov je účelová mapa polohopisu v 

 M 1:500 (Príloha č.7). 

 

Podľa [13] a [14] je vyhotovený obsah účelovej mapy výškopisu. 

10.2 Účelová mapa výškopisu 

Pre účely zistenia výškového priebehu zameriavaného územia sa mapuje 

aktuálny stav výškopisu. Účelové mapovanie výškopisu pre projekt výstavby 

parkoviska slúži na zistenia priemernej výšky terénu pre návrh osadenia betónovej 

platne do terénu, výpočet kubatúr pre výjazd alebo vjazd z hlavného ťahu Čadca – 

Makov na projektované parkovisko v mapovanej lokalite. Meranie výškopisu sa 

vykonávalo súčasne s meraním polohopisu, taktiež v 3.TP ako aj polohopis.  

 

 

Predmetom merania výškopisu bolo (Obr. 32): 

 sieť podrobných výškových bodov vo vzájomnej vzdialenosti 5-10 m 

v závislosti od členitosti terénu, 

 terénne hrany s výškovým rozdielom nad, prípadne pod 0,5m. 
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Obr. 32 Ukážka tvorby šráf v účelovej mape výškopisu 

Vzhľadom na to, územie bolo prevažne rovinaté, účelová mapa výškopisu 

bola vyhotovená pomocou výškových kót, ktoré viac charakterizovali záujmové 

územie.  

 

Výsledkom spracovania je účelová mapa výškopisu, ktorá bola vyhotovená 

v rovnakej mierke ako účelová mapa polohopisu, tj. v M 1:500 (Príloha č. 8). 

 

Podľa [13] a [14] je vyhotovený obsah účelovej mapy výškopisu. 

10.3 Profily 

Aby bolo možné počítať kubatúry navezenej prípadne vyvezenej zeminy, 

v mieste, kde sa má nachádzať výjazd alebo vjazd, boli zamerané štyri priečne 

profily (Obr. 33), ktoré prechádzali od kraja betónovej cesty, cez trávnatý porasť, 

železničný násyp až po okraj hlavnej cesty, ktorá bola hlavným ťahom  

Čadca – Makov (Obr. 34). 
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Obr. 33 Ukážka umiestnenia plánovaného výjazdu a vjazdu na/z parkoviska a rozmiestnenie 
priečnych profilov 

 

Obr. 34 Ukážka spracovania priečneho profilu 

Výsledkom spracovania je výkres priečnych profilov v M 1:150/150  

(Príloha č. 9) 
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ZÁVER 

Základnou úlohou geodeta nie je len vymeriavanie a vytyčovanie pozemkov 

alebo stavieb pre geometrické plány, ale je to aj zameriavanie skutočného stavu 

určitej oblasti, či už pre účely katastra alebo firmy, ktoré majú určitý zámer so 

záujmovým územím alebo s nehnuteľnosťami. 

Pri vyhotovení záverečnej bakalárskej práce boli k dispozícii mapové i 

geodetické podklady zo Správy katastra v Čadci. Vzhľadom na to, že pôvodné 

body bodového poľa boli poškodené, prípadne úplne zničené, nemohli byť použité 

na meranie. Zvolilo sa teda nové, vlastné bodové pole, ktoré bolo dočasne 

stabilizované drevenými kolíkmi. Trojrozmerná poloha týchto bodov bola určená 

technológiou GNSS, metódou RTK za pomoci firmy GEOPOZ KYSUCE  

s r.o. (Príloha č.1). Keďže jednou z hlavných podmienok pri určovaní polohy bodov 

GNSS je dvojité meranie, buď v iný čas a z iných družíc technológiou GNSS alebo 

terestricky, bola zvolená terestrická metóda, prechodné stanovisko. Výpočet 

polohy bodov bol spracovaný vo výpočtovom programe Groma 8.0 (Príloha č. 4).  

Polohy bodov bodového poľa určené dvomi nezávislými meraniami boli následne 

porovnané. Rozdiel tohto porovnania bol porovnaný s kritériom presnosti podľa 

vyhlášky 357/2013 § 75 Zb. Nezávisle určené polohy bodov boli spriemerované 

a výsledné hodnoty boli použité ako geodetický základ BP. Z týchto bodov sa 

následne zamerali všetky prvky polohopisu (Príloha č.6)  elektronickou 

tachymetriou (Príloha č.2). Priamo v teréne sa vytváral poľný náčrt (Príloha č.3), 

na základe ktorého sa vytvorila účelová mapa polohopisu (Príloha č.7) a účelová 

mapa výškopisu (Príloha č. 8) v grafickom programe Wkokeš 11.82. V miestach, 

kde by mal byt umiestnený výjazd/vjazd na parkovisko boli zamerané štyri priečne 

profily (Príloha č.9). 

Výsledkom záverečnej práce sú vyhotovené podklady pre projekt výstavby 

parkoviska v meste Čadca, ktoré boli spracované podľa noriem 

ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. 
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