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Anotácia  

Priložená bakalárska práca sa zaoberá meraním a výpočtom kubatúr násypov 

a výkopov preložky lesnej cesty diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Pri meraní bola použitá 

metóda GNSS s využitím referenčných staníc SKPOS. Výsledkom merania bol geodetický 

protokol, ktorý slúži na fakturačné účely zemných prác.  
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Summary 

The attached work deals with the measurement and calculation Displacement 

embankments and excavations relocation forest road highway D3 Svrčinovec - 

Skalité.Measuring method was used GNSS with reference stations SKPOS. The result was 

a geodetic measurement protocol, which is used for billing purposes earthworks. 
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Zoznam použitých skratiek 

GALILEO Európsky globálny navigačný družicový systém 

GLONASS Ruský globálny navigačný družicový systém 

GPRS  GeneralPacketRadioService 

GNSS   Globalnavigation satelite system (Globálny navigačný družicový 
systém) 

Bpv Výškový systém baltský - po vyrovnaní 

JTSK  Súradnicový systém – Jednotnej trigonometrickejsietekatastrálnej 

NAVSTAR  NavigationSystemwithTime and Ranging 

GPS  GlobalPositioning Systém (Globálny družicový polohový systém) 

RTK  RealTimeKinematics (Kinematické meranie v reálnom čase) 

SKPOS  Slovenské priestorové observačné služby 

STN Slovenska technicka norma 

VRS   Virtuálna referenčná stanica 

GKÚ Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

ETRS-89 EuropeanTerrestrialReferenceSystem - 89 (Európskyterestrický 
referenční systém 1989) 

DVRM  Digitálny výškový referenčný model 

SBAS SatelliteBasedAugmentationSystem 

TIN  TriangulatedIrregularNetwork(trojuholníková nepravidelná sieť)  

EGNOS EuropeanGeostationaryNavigationOverlayService 
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1. Úvod 

  

 Geodézia je pojem známy po celom svete, predstavuje neodmysliteľnú súčasť 

života. Táto bakalárska práca priblíži geodetické práce spojené s výstavbou líniových 

stavieb. 

 Práca konkrétne pojednáva o zameraní a výpočtu kubatúr násypov a výkopov 

preložky lesnej cesty a to na úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, ktorá je momentálne 

vo výstavbe konzorciom Váhostav, Doprastav, Strabag a Metrostav. 

 Meranie bolo vykonané v dvoch etapách. Prvá etapa spočívala v zameraní 

pôvodného terénu to znamená terénu poodhumusovaní. Druhá etapa nasledovala po 

terénnych úpravách lesnej cesty určenej na preloženie. Terénne úpravy tvorili prevažne 

odkopávky a prekopávky slúžiace na  úpravy podložia  pre následné sypanie štrkov. Pri 

meraní bola využitá technológia GNSS a to konkrétne metóda RTK s využitím 

referenčných staníc SKPOS. Ako podklady pre samotné meranie slúžili priečne rezy, 

podľa ktorých boli zvolené miesta merania terénu.   

 Výpočet kubatúr prebiehal v programe Microstation s nadstavbou TerraModeler. 

Výsledný objem tvorí rozdiel medzi pôvodným terénom (terén po odhumusovaní) a novým 

terénom (terén po zemných úpravách).  

 Výsledkom merania je geodetický protokol slúžiaci na fakturačné účely zemných 

prác Národnej diaľničnej spoločnosti.   

 

 

 

 

 

 



 

2015  2 

 

2. Popis lokality diaľnice D3 

 

 Diaľnica D3 (D3, Kysucká diaľnica, v minulosti Diaľnica D18) je čiastočne 

sprevádzkovaná, 60,8 kilometra dlhá diaľnica na Slovensku, ktorá po dokončení spojí Žilinu a 

hraničný priechod Skalité do Poľska. Diaľnica bude súčasťou európskej cesty 75a VI. 

paneurópskeho dopravného koridoru. 

 D3 Svrčinovec – Skalité je úsek dlhý 12,282 km, oficiálne vo výstavbe od 

25.10.2013. Tento úsek začína za tunelom Svrčinovec, za križovatkou R5. Nachádza sa tu 

aj tunel Poľana a malé obojstranné odpočívadlo Čierne, tento úsek je možné vidieť na 

obr.1. Umiestnenie diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Zhotoviteľom stavby je 

konzorciumVáhostav, Doprastav, Strabag a Metrostav.  Stavia sa v polovičnom profile. 

V plnom profile bude realizovaná diaľnica v mieste mimoúrovňovej križovatky Svrčinovec 

v dĺžke 0,8 km. Cena ponúknutá konzorciom bola 329,9 mil. €, štát predpokladal cenu 

365,6 mil. €. Celý úsek by mal byť v polovičnom profile odovzdaný do užívania v roku 

2016, viď.[1] 

 

Obr. 1. Umiestnenie diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. 
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3. Zemné práce pri inžinierskej výstavbe 

 

 V investičnej výstavbe predstavujú zemné práce značné percento všetkých 

vykonávaných pác. Predstavujú najväčší rozsah a objem terénnych prác.Zemné práce sú 

práce, ktoré bezprostredne súvisia s rozpájaním, premiestňovaním 

a ukladaním(zabudovaním) hornín. Vykonávajú násypy a vykopávky pre zemné 

konštrukcie. Zabezpečujú úpravua prípravu terénu pre stavenisko. Vykonávajú sa prevažne 

mechanizmami (zjednodušujú a urýchľujú zemné práce, pričom vzrastá ich objem a 

výkon) a ručne. Ručne sa realizujú v tých prípadoch akterénne podmienky neumožňujú 

použiť mechanizmy, alebo ide o malý rozsah zemných prác,poprípade ak sa jedná o 

dokončovacie práce [2]. Podrobne o zemných prácach pojednáva normaSTN 73 3050 

„Zemné práce“, viď [3]. 

3.1. Rozdelenie zemných prác 

 

Rozdelenie zemných prác podľa postupu na prípravné práce, pomocné práce, dopravné 

práce, základné práce a dokončovacie práce.  

Prípravné práce sú podľa [2]: 

 vytýčenie stavby, 

 profilovanie násypov a výkopov, 

 odstraňovanie porastov, 

 odstraňovanie balvanov, kameňov, 

 odstraňovanie starých objektov, zvyškov nepotrebných stavebných objektov, 

 odstraňovanie humusu, zhrnutie (stiahnutie) ornice, 

 zrezanie mačiny, 

 zriaďovanie stupňov v podloží násypov, 

 rozrývanie pôdy, 

 určenie objemu zemných prác (kubatúry), 

 zariadenie staveniska, 

 ochrana staveniska proti vode.  
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Pomocné práce sú podľa : 

 odvodnenie vlastného staveniska, 

 paženie výkopov. 

Dopravné práce sú podľa : 

 doprava pomocných materiálov a strojov. 

Základné práce sú podľa : 

 rozpájanie a ťažba zemín, 

 premiestňovanie a doprava zemín, 

 ukladanie a zabudovanie zemín, 

 zhutnenie zemín. 

Dokončovacie práce sú podľa : 

 úprava povrchov. 

 

Zemné práce vykonávané prevažne pomocou mechanizácie rozdeľujeme do troch skupín: 

a) vykopávky a úprava vyťažených priestorov – vykopávky, úprava výkopov, paženie 

výkopov, úpravapláne, svahovanie, 

b) premiestňovanie zemín a vody – vodorovné a zvislé premiestňovanie výkopu, 

c) ukladanie a úprava uložených zemín – násypy, svahovanie násypov, hutnenie zemín, 

rozprestieranie ornice 

3.2. Výkop stupňovitý, zriaďovanie stupňov v podloží 

násypov 

 

Výkop stupňovitý sa používa pri ťažbe na príkrych svahoch alebo v skalách. S 

ťažbou sa začína v úrovni budúcej pláne (nulová čiara) a pokračuje sa v stupňoch vhodne 
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vysokých. Pri rozsiahlych prácach je možné začať v niekoľkých miestach a v rôznych 

výškach, viď obr. 2..  Pri plnom zábere realizujeme stupne kolmo na pozdĺžnu os zárezu a 

nazývame tento spôsob čelný. V odkopávkach realizujeme stupne rovnobežné s pozdĺžnou 

osou zárezu a tento spôsob nazývame bočný. Pri väčších výškach stupňov sa ponechávajú 

na oboch koncoch rampy pre prejazd dopravných prostriedkov.  

 

 

Obr. 2. Výkop stupňovitý čelný [2] 

Zriadenie stupňov v podloží násypov je potrebné vytvoriť na strmých bočných 

svahoch kde jetreba vytvoriť pod násypmi zdrsnenie alebostupne (zazubenie), viď.obr. 3.. 

Stupne zazubenia začíname kopaťu päty budúceho násypu, výkop ukladáme najskôr do 

päty budúceho násypu a neskôr na stupne už hotové, čím zabránime zbytočnému 

premiestňovaniu zeminy. Spravidla sa robia stupne mierne von sklonené, 1 m široké a tak 

vysoké, aby pôdorys vodorovnej a šikmej časti stupňa bol dohromady 2 m široký. Sklon 

stupňov po svahu je min. 1 %, aby sa na nich nedržala voda. Pri menších násypoch s 

nepriepustným podložím vykopávame namiesto stupňov ryhy. Pri strmých svahoch sa na 

päte násypového svahu ponechávajú niekedy pne alebo kmene stromov, aby sa svah 

pomocou stromov lepšie zachytil. 
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Obr. 3.  Zriaďovanie stupňov v podloží násypových svahov (zazubenie) [2] 

Viac informácií o stupňovitých výkopoch a zriadení stupňov v podloží násypov je možné 

nájsť v dokumente „Technologický postup TP-01 zemné práce“ [4] a [5]. 
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4. Geodetické práce v dopravnom staviteľstve 

 

 Geodetické práce  v dopravnom staviteľstve sú súčasťou realizácie každého 

stavebného technického diela. Spolupráca geodetov a stavebných inžinierov začína už pred 

zahájením projekčnej činnosti, pokračuje v priebehu stavby a často nekončí ani po 

odovzdaní stavebného diela svojmu účelu. 

 V predprojekčnej činnosti sa geodetické práce sústreďujú na tvorbu číselných a 

grafických podkladov. Zhusťuje sa polohové a výškové bodové pole, odmerajú sa profily a 

vykoná sa výber mapových podkladov, ktoré sa podľa potreby doplnia, alebo sa uskutoční 

nové účelové mapovanie v rozsahu stavebnej činnosti. Výsledky geodetických prác sú 

začlenené do úvodného a vykonávacieho projektu.  

Úvodný projekt s konečnou  platnosťou rieši vzťahy projektovanej stavby k okoliu. 

Obsahuje podľa [6]:  

 projekt vytyčovacej siete, 

 vytyčovacie výkresy objektov, 

 predbežný výkres výkupu pozemkov vrátane zabratia poľnohospodárskej a lesnej 

pôdy, 

 zákres projektu v mape 1:10 000 alebo 1:25 000, mapy jednotlivých objektov v 

mierke 1:1000, 

 profily, výpočet kubatúr, 

 zoznam bodov polohového a výškového bodového poľa s vyznačením ich polohy 

na mape vhodnej mierky. 

Geodetické podklady pre úvodný projekt sa pripravujú podľa [6]tak, aby pomocou 

nich bolo možné vypracovať viac variantov riešenia danej investičnej úlohy. 

 Pri dvojstupovej projektovej dokumentácii, vykonávací projekt rozvádza technické 

riešenie pre realizovaný variant a je priamo podkladom na vykonanie stavebných prác. 

Výsledky geodetických prác sa v ňom využívajú vo forme: 

 účelovej mapy veľkej mierky 1:1000 alebo 1:500, 

 pozdĺžneho profilu 1:1000/100, 

 priečnych profilov 1:100, 

 predbežného výkresu výkupu pozemkov, 

 výpočtu výmer a kubatúr,  
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 vytyčovacích výkresov spracovaných podľa STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy 

stavieb. 

 Geodetické práce pokračujú pri vytýčení projektu do terénu. Vytýčenie sa 

uskutočňuje na podklade vytyčovacieho výkresu od bodov vytyčovacej siete v súlade so 

stavebným povolením a s územným rozhodnutím. Spravidla sa vykonáva dvojstupňovo, 

najprv sa vytýči priestorová poloha stavebného diela a potom sa vytýčia jednotlivé 

podrobnosti v celkovej ich priestorovej skladbe, t.j. rozmery a tvary stavebných objektov. 

 Kontrolné merania, ako aj zameranie skutočného stavu novovybudovaných 

objektov vykonávame v priebehu výstavby ako podklad pre prevzatie dokončenej stavby 

investorom a ako dôkaz kolaudujúcemu orgánu, že stavba je realizovaná podľa schválenej 

projektovej dokumentácie a spĺňa i požiadavky prevádzkovej schopnosti. Pri odovzdaní 

niektorých stavebných diel do prevádzky (napr. mostov, oceľových konštrukcií, lanových 

dráh atď.) sa geodetickými a fyzikálnymi meraniami kontrolujú veľkosti posunov a 

pretvorení (deformácií)v priebehu zaťažovacej skúšky.  

 Geodetické merania sa podľa potreby tiež periodicky opakujú ako preventívna 

ochrana pred poškodením stavebného diela, ako napr. na mostoch, priehradách, obilných 

silách, v podrúbaných oblastiach.  

 

4.1. Metódy merania polohopisu a výškopisu 

 

Na podrobné meranie polohopisu a výškopisu používame niekoľko metód a ich 

obmien. Volíme ich podľa členitosti terénu, jeho prehľadnosti a mierky, v ktorej má by 

vyhotovená mapa. Z najdôležitejších metód si  uvedieme: metódu GNSS a tachymetriu. 

 

4.1.1. Globálny navigačný družicový systém  (GNSS) 

 

 Technológia amerického vojenského navigačného systému NAVSTAR 

(NavigationSystemusingTiming And Ranging), využívajúceho satelity Globálneho 

polohového systému (ďalej len „GPS“), po jej sprístupnení civilným užívateľom, 
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výrazným spôsobom zmenila systém práce aj geodetom. Podľa Ing. Petra Repáňa a Ing. 

Petra Havadeja v odbornom článku „Využitie technológie GNSS v podmienkach služieb 

SKPOS“ [7], oblasti nasadenia a miery využívania satelitných navigačných technológií sa 

neustále rozširujú. Pribudlo spracovanie signálov z družíc ruského globálneho navigačného 

systému (originálny názov ГЛОбальнаяНАвигационнаяСпутниковаяСистема –

Global'najaNavigacionnajaSputnikovajaSystema, ďalej len „GLONASS”), takže 

v súčasnosti hovoríme o technológii globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej 

len „GNSS“). Mobilná údajová komunikácia odstránila káble a umožňuje pripojenie do 

Internetu priamo v teréne. Vybudovanie a prevádzka štátnych systémov referenčných 

staníc a poskytovanie ich služieb celej geodetickej verejnosti umožňuje presné určovanie 

polohy v reálnom čase v národných referenčných systémoch. A v neposlednom rade 

miniaturizácia, zlepšenie kapacity batérií a zníženie cien, rozšírili oblasti nasadenia tejto 

technológie v praxi.  

Konštrukčné prvky GNSS 

 Systém GNSS pozostáva z troch základných konštrukčných prvkov- segmentov:  

 riadiaceho, 

 kozmického, 

 používateľského. 

 

Metódy merania GNSS s využitím SKPOS 

 V geodetickej praxi je možné využiť údaje SKPOS na spresnenie meraní GNSS 

prijímačmi dvoma základnými metódami. Metódou merania v reálnom čase (ďalej len 

„RTK“) a metódou ukladania údajov pre postprocesing. Na tomto mieste musíme 

zdôrazniť, že s použitím služby SKPOS, je možné vykonávať meranie iba s jedným 

GNSS prijímačom. 

 

Metódy merania GNSS s využitím SKPOS, meranie v reálnom čase a meranie 

s ukladaním údajov pre postprocessing.  

 Meranie v reálnom čase, GNSS prijímač (ďalej len „RTK rover“) komunikuje 

s SKPOS pomocou GPRS modemu alebo mobilného telefónu. Pri RTK meraní v SKPOS 
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sa spravidla využíva niektoré z ponúkaných sieťových riešení (momentálne je to koncepcia 

VRS). Podľa Ing. Petra Repáňa a Ing. Petra Havadeja v odbornom článku „Využitie 

technológie GNSS v podmienkach služieb SKPOS“ to znamená, že sa užívateľ nebude 

pripájať k vybranej (najbližšej) referenčnej stanici, ale pripojí sa vždy k riadiacemu serveru 

SKPOS, ktorý sa nachádza v GKÚ v Bratislave, a na ktorý sú cez virtuálnu privátnu sieť 

napojené všetky permanentné referenčné stanice inštalované vo vybraných lokalitách.  

 Na začiatku pripojenia RTK rover zašle riadiacemu serveru svoje identifikačné 

údaje (užívateľské meno a heslo) a svoju aktuálnu polohu vo formáte NMEA. Server na 

základe tejto polohy vypočíta z RTK roveru fyzicky najbližších permanentných staníc 

polohu tzv. virtuálnej referenčnej stanice, ku ktorej sa budú vzťahovať aj korekcie, ktoré 

vzápätí server začne vysielať. RTK rover sa po prijatí týchto korekcií bude snažiť 

zinicializovať a dosiahnuť centimetrovú presnosť v reálnom čase. Výhodou RTK metódy 

je, že prijímač okamžite vyhodnocuje kvalitu prijímaných družicových signálov 

a konfiguráciu družíc a zároveň aj kvalitu GPRS komunikácie s SKPOS a na základe toho 

okamžite zobrazuje odhad aktuálnej presnosti merania. 

 Ďalšou veľkou výhodou RTK merania je, že sa pri ňom zaznamenávajú priamo 

súradnice meraných bodov, ktoré nie je potrebné 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.  

 Presnosť určenia horizontálnej polohy RTK metódou s využitím SKPOS deklaruje 

prevádzkovateľ SKPOS do 0,02 m. Výšková presnosť sa pri GPS meraní stanovuje ako 

dvojnásobok polohovej presnosti, čiže pri použití SKPOS by sa mala pohybovať do 0,04 

m. 

 Moderné dvojfrekvenčné GNSS prístroje majú dobu inicializácie niekoľko sekúnd, 

preto občasná strata signálu pri prechode popod prekážky nemá prakticky žiadny vplyv na 

rýchlosť merania v priestore, kde je družicový signál vyhovujúci.  

Pri metóde merania s ukladaním údajov pre postprocessingGNSS prijímač 

nekomunikuje s SKPOS v reálnom čase, t. j. nepoužíva sa GPRS spojenie. Prijímač pri 

meraní ukladá do svojej pamäte údaje v určitom nastavenom intervale. Táto metóda 

merania sa používa pokiaľ nie je možné merať metódou RTK, keď v lokalite merania nie 
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je pokrytie signálom GPRS mobilného operátora, keď dôjde k výpadku alebo k odstaveniu 

služby SKPOS, alebo keď je požadovaná vyššia presnosť, ktorú RTK meranie nedokáže 

zabezpečiť. Podľa typu aplikácie a požadovanej presnosti sa spravidla využívajú dve 

základné metódy zberu údajov pre postprocessing:  

 statická alebo rýchla statická metóda, 

 kinematická alebo Stop and Go metóda. 

Výhody merania GNSS s využitím referenčných staníc SKPOS: 

 možnosť realizácie meraní v každom počasí  

 vysoká relatívna presnosť metód 

 súradnice možno určiť aj na veľké vzdialenosti   

 nevyžaduje priamu viditeľnosť medzi bodmi 

Nevýhody  merania GNSS s využitím referenčných staníc SKPOS: 

 potreba voľného priestoru nad prijímačom  

 horšie výsledky v zarastenom teréne 

 technológiu GNSS nemožno využívať v interiéroch a podzemí 

 obmedzenie signálu z družíc aj v hustej mestskej výstavbe 

Permanentné referenčné stanice GNSS na Slovensku – SKPOS  

Na podporu a zabezpečenie využitia GNSS pri výkone geodetických činností 

komerčných geodetov podľa [7] zabezpečil Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie (Geodetický 

a kartografický ústav Bratislava), 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 o geodézii a kartografii vo väzbe na 

národné referenčné systémy. 
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Obr. 4.  Mapa všetkých referenčných staníc SKPOS na Slovensku [8] 

SKPOS je vybudovaná podľa [7] na nasledujúcej infraštruktúre: 

 21 referenčných staníc, viď obrázok 3.2. Mapa všetkých referenčných staníc 

SKPOS na Slovensku, osadených prijímačmi Trimble NetR5 s anténou 

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

amerického systému GPS a ruského systému GLONASS, rozmiestnenie 

referenčných staníc je znázornené na Obr. 4., 

 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. v Geodetickom 

a kartografickom ústave v Bratislave (ďalej len „GKÚ“), na zabezpečenie 

prevádzky a na poskytovanie údajov. 

 Služba SKPOS-cm rieši poskytovanie korekcie k fázovým meraniam a je 

poskytovaná v sieťovom riešení virtuálnej referenčnej stanice (ďalej len „VRS“). V záujme 

garantovania homogénnej presnosti určovania priestorovej polohy na celom území SR 

v súradnicovom systéme ETRS89 (skratka názvu „EuropeanTerrestrialReferenceSystem 

1989”) je v súčasnosti poskytované iba sieťové riešenie VRS. Po spresnení platných 

súradníc referenčných bodov v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej (ďalej len „S-JTSK“) to umožní uplatnenie jedného globálneho 

transformačného kľúča medzi S-JTSK a ETRS89. Pre postprocessingové (dodatočné) 

spracovanie služba poskytuje registrovaným používateľom údaje prostredníctvom 

webového servera http://www.skpos.gku.sk/ vo verejne známom formáte RINEX (skratka 



 

2015  13 

 

názvu ReceiverIndependentExchange format). Používateľ má možnosť pre zvolenú 

priestorovú polohu nechať vygenerovať zo sieťového riešenia údaje s frekvenciou 1, 5, 10, 

15 a 30 sekúnd v požadovanom rozsahu. Alternatívou je poskytnutie údajov z vybranej 

referenčnej stanice. 

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

(ďalej len „Bpv“) poskytuje správca SKPOS digitálny výškový referenčný model (ďalej 

len „DVRM“) s krokom 600x600 m priamo v binárnom tvare, požadovanom jednotlivými 

výrobcami prijímačov GNSS. SKPOS momentálne poskytuje 3 druhy služieb (viď 

Tabuľku 1.). 

Tabuľka 1. Druhy služieb SKPOS 

Služba Formát Použitie 

SKPOS-dm RTCM 2.3 

DGPS – kódové meranie v reálnom čase 

s presnosťou až 0.3 m (podľa typu GNSS 

prijímača)  

SKPOS-cm 

CMR+, RTCM 2.3, RTCM 2.3 + mes. 59,  

RTCM 3.0 

RTK – fázové meranie v reálnom čase 

s presnosťou až 2 cm v polohe a 4 cm vo výške 

SKPOS-mm RINEX 2.11 Postprocessing – až milimetrová presnosť 

 

4.1.2. Tachymetria 

 

Tachymetria je podľa [9] rýchla meračská metóda, pri ktorej meraním z jedného 

stanoviska pristroja určujeme súčasne polohu a výšku bodov zemského povrchu. 

Tachymetriou vyhotovené tachymetrické (polohopisné a výškopisné) plány sú potrebné 

najmä na projektovanie stavebných diel a objektov. Poloha jednotlivých bodov sa v 

tachymetrii vyjadruje polárnymi súradnicami (uhlami u dĺžkami).Výška bodov sa určuje 

trigonometricky. Tachymetria je jednou z hlavných geodetických metód na topografické 

mapovanie v mierkach l : 10 000 a 1 : 25 000.  
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Obr. 5.  Tachymetrické určenie bodu [9] 

Pri tomto mapovaní sa používajú aj fotogrametrické metódy. Na podrobné meranie, 

najmä v rovinatom území, kde sa požaduje pomerne vysoká presnosť mapy, sa 

fotogrametria používa menej.Polohu a výšku podrobných bodov v tachymetrii určujeme 

tak, že zo stanoviská prístroja zameriavame pre každý bod (obr. 5. )vodorovný uhol  , t.j. 

uhol, ktorý určuje polohu zámerného lúča vzhľadom na určitý zvolený základný 

smer,vzdialenosť bodu d optickým alebo elektrooptickým dĺžkomerom;výškový 

uhol  alebo zenitový uhol z odčítaný na výškovom kruhu prístroja.Hodnoty  , d a  sú 

potrebné na určenie polohy a výšky každého bodu. Najrozšírenejšou tachymetrickou 

metódou je číselná optická tachymetriavykonaná optickými dĺžkomermi,alebo najnovšie 

elektrooptickátachymetria vykonaná elektrooptickými dĺžkomermi. Na tachymetriu možno 

použiť prakticky každý teodolit, ktorý okrem zariadenia na meranie vodorovných uhlov má 

vhodný dĺžkomer a zvislý kruh na trigonometrické meranie výšok. 

 

 

 

 

 



 

2015  15 

 

5. Výpočet kubatúr  (objemov) 

 

 S určovaním objemov (kubatúr) zemných prác sa podľa [6] stretávame takmer pri 

každom projektovaní a budovaní stavebných diel. Objemy určujeme rôznymi metódami, 

ktoré rozdeľujeme podľa druhu a rozmerov objektov a podľa geodetických podkladov, 

ktoré máme k dispozícii.  

Medzi ne patrí výpočet: 

 objemov z profilov, 

 podľa výsledkov plošnej nivelácie, 

 z vrstevnicovej mapy, 

 rozdelením na geometrické telesá. 

 

5.1. Výpočet objemu z profilov 

Výpočet objemu zemných prác z profilov aplikujeme hlavne pri líniových stavbách, 

kde sa striedajú výkopy a násypy. Po vytýčení osi stavby zameriame terén priečnymi 

profilmi, ktoré volíme v okrúhlych vzdialenostiach (20 m, 30 m, alebo 40 m) a tiež v 

miestach, kde sú väčšie zlomy v teréne. Priečne profily môžeme získať tiež kartometricky 

odsunutím z polohopisnej a výškopisnej mapy, do ktorej vykreslíme osové body priečnych 

profilov. Pozdĺž čiar priečnych profilov od osi stavby, odmeriavame staničenie a výšky 

napr. priesečnice profilu s jednotlivými vrstevnicami. Plochu obrazca vymedzenú profilom 

terénu a vzorovým profilom (obr. 6.) vypočítame analyticky, alebo určíme planimetricky 

po vynesení obidvoch profilov na milimetrový papier vo vhodnej mierke.  

Ak plochy určené z jednotlivých priečnych profilov sú približne rovnako veľké a os 

zemného telesa je priamočiara, objem dielčieho telesa vypočítame podľa rovnice: 

  ,(1) 

kde P1 a P2 sú profilové plochy a d je vzdialenosť medzi plochami, viď. obr. 6. 
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Obr. 6. Výpočet objemu z priečnych profilov [6] 

 

Presnejšiu hodnotu objemu určíme Simpsonovým vzorcom :  

 ,                                                   (2) 

 

keď Ps je plocha uprostred a určí sa z rovnice: 

.                                                     (3) 

5.2. Výpočet objemu podľa výsledkov plošnej nivelácie 

 

Používa sa pri plošných úpravách terénu, napr. stavby železničnej stanice, letiska, 

ihriska a pod., kde územie je výškovo zamerané štvoruholníkovou sieťou, alebo sa 

zameralo plošnou niveláciou podľa polohopisu mapy.  

Do rohov štvoruholníkovej siete zaznamenáme rozdiely výšok pôvodného terénu 

a navrhovanej úpravy hi. Objem celej zemnej úpravy sa určí ako súčet objemov 

jednotlivých hranolov, ktorých podstava Pi v [m
2] je známa z rozmeru štvoruholníkovej 

siete, a ktorých hranami sú výškové rozdiely hi. 
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Obr. 7. Výpočet objemu podľa výsledkov plošnej nivelácie [6] 

 

Objem nad plochou Pi vypočítame podľa rovnice: 

  .(4) 

Ak sa plošná nivelácia vykonala na podklade polohopisu mapy, vhodným spojením 

odmeraných bodov rozdelíme celú plochu na trojuholníky. Vo vrcholoch trojuholníkov 

určíme rozdiely medzi pôvodnou výškou terénu a navrhovanou úpravou. Plochy Pitakto 

vzniknutých trojuholníkov  určíme z odsunutých mier alebo planimetrovaním. Objem 

čiastkového obrazca vypočítame analogicky podľa rovnice . 

 

5.3. Výpočet objemu podľa priebehu vrstevníc 

 

Určenie objemu podľa priebehu vrstevníc sa využíva pri určovaní objemov veľkých 

zemných telies. Takéto telesá si predstavujeme akoby rozrezané jednotlivými 

vrstevnicovými plochami. 
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Obr. 8. Výpočet objemu z vrstevníc [6] 

 

Objem jednej vrstvy sa určí analogicky rovniciam:  

 , (5) 

alebo presnejšie použitím Simpsonovho vzorca: 

 ,                                                (6) 

kde PSje plocha vymedzená strednou vrstevnicou. 

 

Pri výpočte sa môžu vyskytnúť aj malé objemové zvyšky, ktorých výška h je menšia ako je 

daná výška vrstvy. Objem takejto časti telesa vypočítame podľa približného vzorca: 

 

kde Pije plocha základne zvyškového telesa. 
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5.4. Výpočet objemu rozložením zemného telesa na 

pravidelné geometrické telesá 

Táto metóda sa používa na stavbách, napr. pri výpočte skládky materiálu. 

Buldozérom sa upraví skládka do tvaru geometrického telesa, ktorého rozmery odmeriame 

a objem sa vypočíta podľa príslušných vzorcov. Objem stavebných jám, priekop s 

konštantným priečnym profilom atď., môžeme taktiež určiť rozložením na pravidelné 

geometrické telesá. Celkový objem telesa sa potom určí súčtom objemov jednotlivých 

telies. 
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6. Technológia merania kubatúr výkopov a 

násypov 

 

Samotné meranie pozostávalo zo zameraní terénu pred výkopom, to znamená 

terénu po odhumusovaní a terénu po vykonaní zemných prác. Terén poodhumusovaní bol 

zameraný bodmi, ktoré tvorili približný obrys (hrany) pôvodnej lesnej cesty, ktorá mala 

byť preložená z dôvodu výstavby diaľnice D3. Po vytyčovacích prácach a následných 

terénnych úpravách, ktoré pozostávali z výkopov a násypov nasledovalo zameranie 

kubatúr novo vzniknutých zemných telies. Prevažnú časť výkopových prác na pláni tvoril 

stupňovitý výkop, miestami stupňovitý násyp. Tento druh výkopu (násypu) slúži na 

neskoršie sypanie štrkov a na spevnenie svahu pod budúcou cestnou komunikáciou.  

 

Obr. 9. Časť úseku preložky lesnej cesty diaľnice D3 
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Meranie výkopu nebolo veľmi zložité, ale rozbahnený a členitý terén sťažoval 

prístup, zvyšoval obťažnosť merania. Ako podklad slúžili priečne rezy, ktoré definovali 

približné miesta v ktorých bol terén zameraný priečne. Meranie zemných telies spočívalo 

v zameraní všetkých hrán a lomových miest telesa viď Obr. 10. Vďaka využitiu metódy 

RTK (RealTimeKinematic) bolo meranie relatívne rýchle a presné.  

Výstupom z merania je zoznam súradníc a výšok vo formáte txt, viď. príloha č. 2. a 

č.3.  

 

Obr. 10. Lomové miesta časti stupňovitého výkopu 

6.1. Prístrojové vybavenie 

 

Pri meraní bol použitýdvojfrekvenčný GNSS prístroj od firmy  MAGELLAN a to 

konkrétne model ProMark 500, (viď. obr. 9.). Pristroj mal plne nezávislé kódové a fázové 

merania. Pokročilé potlačenie viaccestného šírenia signálu. Ashtech BLADE technológia 

pre optimálny výkon až 20 Hz v reálnom čase GPS, GLONASS, SBAS. 
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Špecifikácia prístroja: 

 45 paralelných kanálov, 

 GPS, 

 GLONASS, 

 L1 C / A, P (Y)-kód, plná vlnová dĺžka, 

 L2 P (Y)-kód, L2C, L2 plná vlnová dĺžka, 

 SBAS: WAAS / EGNOS / MSA. 

Presnosť prístroja: 

 RTK: 10 mm + 1 ppm typicky, 

 Statické post-processing: 5 mm + 1 ppm typicky, 

 Kinematická post-processing: 12 mm + 2 ppm typicky, 

 DGPS: <25 cm + 1 ppm typicky, 

 SBAS: <50 cm. 

 

Obr. 11.Dvojfrekvenčný GNSS prístroj MAGELLAN model ProMark 500 
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7. Spracovanie nameraných údajov 

 

 Výstupom z merania je zoznam súradníc a výšok priamo meraných bodov vrchného 

terénu (terén po odhumusovaní) a spodného terénu (terén po odkopávkach 

a prekopávkach). Tieto body boli následne použité na vyhotovenie výkresu v programe 

Microstationod firmy BentleySystemsso zobrazením umiestnenia odkopávok a prekopávok 

objektu 152-00 Preložka lesnej cesty v km 28,255-28,735 D3. Výsledkom merania je 

geodetický protokol (viď. Príloha č. 1) ktorý spĺňa všetky náležitosti požadované 

Národnou diaľničnou spoločnosťou. Tento protokol obsahuje grafickú časť, rekapituláciu 

s výslednými kubatúr všetkých doterajších  terénnych úprav vykonaných na danom úseku 

objektu 152-00 Preložka lesnej cesty v km 28,255-28,735 D3 a zoznam súradníc.  

  

7.1. Výpočet kubatúr v programe TerraModeler 

 

 Nadstavba TerraModeler programu Microstationje samostatným produktom firmy 

TerrasolidLtd. a do zostavy GeoSuit od firmy BentleySystems sa dostala bezosporu vďaka 

svojim kvalitám a výkonnosti. Jej úlohou je podľa [10] doplniť prostredie MicroStation o 

funkcie, automatizujúce tvorbu povrchových modelov a ich analýzu. Ponúka priamu 

podporu pre rôzne druhy pozemných prác, a keďže môže aktívne manažovať až 12 

povrchov naraz, poskytuje aj priestorovú analýzu pre podzemné diela. Spomeňme aspoň 

niekoľko jej základných čŕt:  

 Generuje triangulované (TIN, TriangulatedIrregularNetwork) priestorové 

útvary buď z údajov získavaných geodetickým meraním, alebo odvodených 

z prostredia grafického podkladu či importom z XYZ textového súboru.  

 Generuje izolíniové diagramy, čím poskytuje možnosť grafického 

zobrazovania napr. teplotných pomerov v priestore, intenzity hluku v 

mestskej zástavbe, alebo priestorovú kontamináciu spôsobenú znečistením, 

a pod.  

 Umožňuje zobrazenie trojakým spôsobom: v podobe priestorového 

triangulovaného plášťa, v podobe izolínií, v podobe pravidelnej siete s 

definovanou hustotou (grid).  

 Umožňuje gradovať farebný vzhľad povrchu podľa jeho elevácie.  

 Umožňuje interaktívne editovanie, napr. vloženie bodu do siete modelu, 

zrušenie bodu v sieti modelu, vyhladzovanie povrchu podľa definovanie 
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elevácie, tvarovanie povrchu presunom jeho bodov, vytváranie otvorov v 

povrchu 

 Meria a generuje svahovanie terénu.  

 Poskytuje funkcie na ručné kreslenie po povrchu modelu alebo automatické 

kladenie grafických objektov na povrch modelu (napr. zatrávnenie parku, 

zalesnenie záhrady).  

 Prepočítava objemové údaje medzi definovanými povrchmi, čo je praktické 

v prípade plánovania výkopových prác alebo ťažby hornín.  

 Vykresľuje priestorové profily (rezy) vytvorených povrchov. Z popisu je 

zrejmé, že sa jedná o funkčne samostatnú a veľmi praktickú aplikáciu, ktorá 

môže svojimi funkciami a nástrojmi podporiť analytické možnosti projektov 

CAD a GIS. 

 Samotný výpočet kubatúr funguje veľmi jednoducho, po vložení bodov spodného 

terénu a vrchného terénu program vymodeluje trojrozmerne terén pomocou 

trojuholníkových reťazcov a  farebne znázorní miesta výkopov a miesta násypov (viď. 

Obr. 12.) . Následne vygeneruje výslednú kubatúru v metroch kubických.  Výsledný 

vypočítaný objem výkopov je 1001,00 m
3 

a objem násypov 186,00 m3
.  

 

Obr. 12. Výpočet kubatúr v programe TerraModeler 
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8. Záver 

  

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo zameranie kubatúr násypov a výkopov preložky lesnej 

cesty D3 Svrčinovec – Skalité.  

 Požiadavkou zadania bolo tiež zameranie pôvodného terénu, terénu po 

odhumusovaní a tak tiež terénu po vykonaní terénnych úprav na danom úseku objektu    

152-00 preložka lesnej cesty v km 28,255-28,735 D3.  

 Pre geodetické zameranie zemného telesa bola zvolená metóda RTK s využitím 

referenčných staníc SKPOS. Meranie prebiehalo v súradnicovom a výškovom systéme S-

JTSK a Bpv. Ako geodetické podklady boli použité priečne rezy.  

 Namerané údaje boli spracované pomocou výpočtovej techniky s využitím 

vhodného výpočtového softvéru TerraModeler. Do tohto programu boli importované body 

vrchného (pôvodného) terénu a body spodného (nového) terénu. Pomocou 

trojuholníkových reťazcov program vyrátal rozdiel medzi dvoma plochami, plochou 

pôvodného a nového terénu. Výsledný objem výkopov na 480m dlhom úseku preložky 

lesnej cesty tvoril 1001,00 m
3 

 a objem násypov 186,00m
3
.  

 Z hľadiska praxe je možné použiť pre zameranie kubatúr aj iné geodetické metódy, 

ako napríklad tachymetriu. Tachymetria je však menej efektívna metóda v porovnaní 

s metódou GNSS, ktorej presnosť úplne postačuje pre výpočet kubatúr.  
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