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Abstrakt 

V bakalárskej práci som sa zaoberal určovaním polohy a výšky bodov základnej 

vytyčovacej siete diaľnice. Určovanie polohy a výšky bodov som realizoval pomocou 

globálnych navigačných satelitných systémov a pomocou presného výškového merania. 

Táto práca opisuje metódy určovania polohy a výšky bodov. Oboznamuje so spôsobom 

stabilizácie bodov ZVDS, popisuje danú lokalitu a v závere sa venuje spracovaniu 

nameraných údajov.  
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Abstract 

In the bachelor thesis I deal with positioning and the altitude determining of the points 

of basic setting out motorway network. Positioning and the altitude determining of the 

points I implemented by using global navigation satellite systems and by using an accurate 

height measurement. The thesis describes the methods for determining the position and 

height of points. It acquaints with the process of stabilization of the ZVDS points, 

describes particular site and the conclusion is dedicated to the processing of measured data. 
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Zoznam pouţitých skratiek a symbolov : 

 

GNSS           Globálny navigačný satelitný systém  

C/A               Z angl. Clear/Acces, čistý prístup 

NDS             Národná diaľničná spoločnosť 

ZVSD           Základná vytyčovacia sieť diaľnice 

S-JTSK         Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

MHz             Mega Hertz 

ZPN              Zvlášť presná nivelácia 

STN              Slovenská technická norma  

VPN             Veľmi presná nivelácia 

PN                Presná nivelácia 

TN                Technická nivelácia 

SKPOS         Slovenská priestorová observačná sluţba  

DVRM          Digitálny výškový referenčný model  

ETRS89        Európsky terestrický referenčný systém z roku 1989  

PRN              Z angl. Pseudorandomnoise – pseudo náhodný šum 

ÚGKK SR    Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky  

Bpv               Baltský výškový systém po vyrovnaní 

DMA             Z angl. DefenceMappingAgency 

GKÚ             Geodeticko kartografický ústav 

ŠPS               Štátna priestorová sieť 

PPBP            Podrobné polohové bodové pole 

VTS              Vytyčovacia sieť 

NAVSTAR   Navigation System   using Time and Ranging 

GPS               Globálny polohový systém 

UTC              Univerzálny čas 

USA              Spojené štáty americké 

GLONASS   Globálny druţicový navigačný systém 

ZSSR            Zväz sovietskch socialistických republík 

RF                 Ruská federácia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/ZSSR
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1 ÚVOD 

V tejto práci sa zaoberám určovaním polohy a výšky bodov vytyčovacej siete diaľnice. 

Úlohou nášho merania a spracovania bolo polohovo a výškovo zamerať novovybudované 

body, ktoré boli stabilizované pomocou pilierov, poprípade pomocou paţníc. Účelom 

merania bolo zistiť súradnice a výšky daných bodov pre potreby zhotoviteľa daného úseku 

diaľnice (dĺţka úseku - 11,317 km). V záujmovej lokalite sa razili taktieţ tri tunely, čiţe 

poloha a výška týchto bodov bola určovaná presnými metódami. Danú problematiku 

určovania sme riešili pri polohovom určovaní pomocou metód globálnych navigačných 

satelitných systémov s vyuţitím systému GNSS a pri výškovom meraní pomocou 

nivelácie, konkrétne pomocou presnej nivelácie.  Meranie sa uskutočnilo na základe 

objednávky Národnej diaľničnej spoločnosti – NDS, ktorá vyţadovala opravu bodov 

vytyčovacej siete diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Ďalej bola 

poţiadavka na polohové a výškové určenie bodov základnej vytyčovacej siete diaľnice- 

ZVSD, konkrétne 48 pôvodných bodov, 12 novo zriadených bodov a 5 výškových bodov, 

spolu 65 bodov ZVSD. Meranie prebiehalo väčšinou v jarných a letných mesiacoch máj -

august. Pri polohovom meraní sme vyuţívali GNSS prijímač umiestnený priamo na 

jednotlivých pilieroch. Pri presnom výškovom meraní boli pouţívané špeciálne  kódové 

nivelačné laty s invarovými stupnicami, ťaţké podloţky a presné digitálne nivelačné 

prístroje. Body vytyčovacej siete boli stabilizované pomocou ťaţkej stabilizácie – 

pomocou pilierov zapustených a zabetónovaných v zemi. Pri novo určovaných a novo 

budovaných pilieroch nie je záruka, ţe súradnice ako polové, tak aj výškové sa nebudú 

s postupom času meniť, pretoţe v dobre merania ešte neuplynula doba určená na sadanie 

novourčených pilierov, no aj napriek tomu boli zamerané. Prípadne nepresnosti 

v súradniciach a výškach môţe byť ešte prípadne korigované. 
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Obrázok 1 - Vizualizácia danej lokality merania 

 

Obrázok 2 – Prípravné práce na diaľnici, strhávanie ornice  
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2 MERANIE POLOHY POMOCOU GNSS  

Druţicové polohové systémy môţeme zjednodušene popísať ako druţicový 

diaľkomerný systém. 

 Diaľkomerný systém je podľa [14] systém, kde sa poloha objektu určuje za pomoci 

vzdialenosti od daných bodov (v súradniciach). Ako príklad môţeme uviesť určenie 

polohy v pozorovanej  oblasti s pomocou ďalekohľadu a mapy, ktorý vie zmerať 

vzdialenosť od daného pozorovaného objektu.  

 Rádiový systém vyuţíva na meranie daného parametra rádiové vlny. Princíp 

rádiového diaľkomerného systému: Do bodu, ktorého poloha je v priestore známa sa 

umiestni vysielač. Tento vysielač vysiela rádové vlny s časovými značkami. Na určovaný 

bod umiestnime prijímač, ktorý má na starosti porovnávanie časové značky so svojimi 

hodinami. Pomocou toho poznatku je potom moţné merať oneskorenie, to znamená za aký 

čas dorazila jedna časová vlna k prijímaču. Rádiové vlny sa pohybujú rovnakou 

rýchlosťou, preto stačí vynásobiť zmerané oneskorenie touto rýchlosťou a dostaneme 

poţadovanú vzdialenosť. Pri určení polohy musí byť zmeraná vzdialenosť z viacerých 

bodov rovnako ako v prvom prípade. Výsledná poloha môţe byť následne vypočítaná 

pomocou napr. multilaterácie, alebo trilaterácie [14]. 

 Druţicový systém je svojím názvom označovaný v dôsledku obehu Zeme 

druţicami so známou polohou. V dôsledku toho musia správy odoslané druţicami 

obsahovať časové značky, ale aj parametre obeţných dráh druţice, z ktorých vieme polohu 

druţice pri odoslaní správy vypočítať [14]. 

 

2.1 Systém Navstar GPS 

Druţicový navigačný systém pre určovanie polohy GPS  môţeme tieţ označiť 

skratkou NAVSTAR ( Navigation System using Time and Ranging – čo v preklade 

znamená navigačný systém vyuţívajúci meranie času a vzdialenosti). Pri takomto systéme 

vyuţívame meranie doby šírenia signálu z antény druţice k anténe prijímača. Pomocou 

rýchlosti šírenia signálu je nameraný čas prevádzaný na vzdialenosť. Pri takomto rádio- 

navigačnom systéme môţeme určiť trojrozmernú polohu antény nášho prijímača a taktieţ 

rýchlosť, poprípade zrýchlenie v reálnom čase. Taktieţ môţeme zistiť údaje o čase 

v systéme UTC, ktorý vyuţíva systém GPS.  
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Budovanie systému začalo na základe poţiadavky ministerstva vnútra Spojených 

štátov Amerických v roku 1973 pod vedením U.S. Air Force. Spolu na tomto systéme 

spolupracovali Defence Mapping Agency (DMA) a U.S. Army Navy [1].  

Tento vojenský systém je vo svojich špičkových moţnostiach nedostupný 

neoprávneným uţívateľom a vláda USA je schopná kedykoľvek vypnúť tento systém bez 

ohľadu na vzniknuté nepríjemnosti vzniknuté vypnutím systému. Systém GPS je veľmi 

zloţitý, no poskytuje taktieţ veľkú škálu moţností pre presné určovanie polohy statických, 

ale aj pomaly sa pohybujúcich objektov [1]. 

Technológia GPS má široké vyuţitie aj v stavebníctve, v geodézie pri budovaní 

geodetických základov, pri obnove a udrţiavaní geodetických sieti. Svoje uplatnenie 

nachádza aj v inţinierskej geodézii pri budovaní špeciálnych geodetických sietí, 

vytyčovacích prácach, pri meraní posunov a deformácii stavebných objektov a priehrad. 

Ďalej môţeme pouţiť túto technológiu v katastrálnom vymeriavaní, pri mapovaní, vo 

fotogrametrii napr. pri určovaní súradníc koncových bodov základní a súradníc vlícovacích 

bodov a v mnohých ďalších odvetviach a taktieţ pri nekomerčných a turistických účeloch 

[1]. 

 

 

 

Obrázok 3 - Logo NAVSTAR GPS  
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2.2 Systém Glonass 

Systém Glonass je druţicový navigačný systém, vytvorený Ruskom. Na obeţných 

dráhach systému Glonass sa nachádza 24 druţíc, ktoré sú nosným prvkom systému. 

Druţice obiehajú po troch takmer kruţnicových dráhach  so sklonom 64,8° nad povrchom 

Zeme. Pri vysielaní minimálne 18 druţíc zabezpečuje tento kozmický segment plnú 

navigačnú dostupnosť na celom území Ruska s pokrytím 100%. Pokrytie celej Zeme 

zabezpečuje 21 druţíc spolu s 3 záloţnými druţicami [4]. 

Princíp merania je obdobný ako pri americkom systéme GPS. Prijímač Glonass 

automaticky vykoná operácie dekódovania časových značiek a kódovej informácie 

o polohe druţice súčasne s príjmom signálu a zistenia vzdialenosti druţice [4]. 

Vstupné dáta predstavujú výsledky merania a údaje v kódovej informácií. Tieto údaje 

slúţia pre výpočet navigačnej úlohy k získaniu parametrov pohybu a zemepisných 

súradníc. Následne sú v číslicovom počítači zariadenia prijímača riešené navigačné 

výpočty. Tieto výpočty sú riešené automaticky za pouţitia aproximačnej metódy 

najmenších štvorcov. Na základe výpočtov získame tri súradnice polohopisné, vysoko 

presnú časovú informáciu a rýchlosť zariadenia s prijímačom [4]. 

 

Obrázok 4 - Logo systému GLONASS  
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2.3 Systém Galileo 

Navigačný systém Galileo je podľa [5] systém, ktorý po dokončení všetkých 

segmentov a vypustení druţíc, by sa mal stať alternatívou k americkému systému GPS 

a ruskému systému Glonass. Výstavba tohto systému je realizovaná v rámci Európskej 

Únie. Tento systém mal začať svoju prevádzku v roku 2014, realita je však iná. 

Kozmický segment má pozostávať z 30 operačných druţíc, ktoré budú obiehať Zem 

vo výške 23 tisíc kilometrov nad jej povrchom, po dráhach so sklonom 56° vzhľadom 

k zemskému rovníku umiestnené v troch rovinách posunutých vzájomne voči sebe o 60° 

uzlovej priamky. Ďalej bude obsahovať ešte tri druţice, kaţdá v jednej rovine ktoré budú 

tvoriť operačnú zálohu na obeţnej dráhe. Ak by náhodou nastal nejaký technický problém 

ktorejkoľvek druţice, môţe byť segment okamţite doplnený na plný počet [5]. 

 

Obrázok 5 - Znázornenie systému Galileo s jeho plánovanými sluţbami  

 

Systém Galileo by mal poskytovať : 

 Vyššiu presnosť dostupnú všetkým uţívateľom 

 Väčšie pokrytie signálom z druţíc, ktoré budú obiehať na vyšších obeţných dráhach 

 Mal by byť spoľahlivý, verejne dostupný satelitný navigačný systém, vyuţiteľný 

európskymi štátmi, ale aj pre vojenské účely 
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Systém má plánované tieto druhy kvality sluţieb : 

 Open Service – bude zdarma pre kaţdého uţívateľa. Prijímače budú mať horizontálnu 

presnosť lepšiu ako 4 m a vertikálnu presnosť lepšiu ako 8 m pri pouţití signálov 

z dvoch pásiem -1 164 – 1 214 MHz a 1 563 – 1 591 MHz [5]. 

 Comercial Service – táto sluţba bude verejnosti neprístupná, šifrovaná, určená iba 

autorizovaným uţívateľom za poplatok. Poskytne lepšiu presnosť ako 1 m. Ak sa 

vyuţije v kombinácií s pozemnými stanicami môţe dosiahnuť presnosti aţ 10 cm. 

Bude pracovať aj v treťom pásme, prvé dve rovnaké ako pri OS, ďalšie tretie bude 

1 260 – 1 300 MHz [5]. 

 Public Regulated Servis, Safety of Life Service – tieto sluţby budú opäť šifrované, 

budú odolnejšie proti rušeniu a budú schopné detegovať problémy do 10 sekúnd. 

Vyuţívanie majú nájsť u ozbrojených zloţiek a u dopravcov, pre ktorých by strata 

presnosti mohla znamenať ohrozenie ľudských ţivotov [5]. 
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3 OBECNÁ ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU GNSS 

 Aj keď má systém GPS  dnes rozsiahle vyuţite, najmä civilné, bol primárne 

navrhnutý a vyvinutý a dodnes je spravovaný Ministerstvom obrany USA. Do budúcna sa 

nevylučujú ani prípadne zmeny a diskusie o jeho budúcom začlenení stále prebiehajú [6]. 

Systém GPS je primárne tvorený troma základnými segmentmi : 

 Kozmickým 

 Riadiacim 

 Uţívateľským  

Systém GLONASS je na základe [6] vyvinutý  bývalým ZSSR a prevádzkovaný 

ruskou armádou. V rokoch 1996 aţ 2001 bola kozmická časť systému GLONASS 

v úpadku, druţice boli zastarané, alebo nefunkčné a celý systém stagnoval. Od roku 2001 

aţ po súčasnosť bolo zahájené jeho systematické obnovovanie do plného operačného 

stavu.  

Systém GLONASS je moţné rozdeliť do troch segmentov: 

 Kozmický segment 

 Riadiaci segment a kontrolný segment 

 Uţívateľský segment 

 

3.1 Kozmický segment 

a) Systém GPS NAVSTAR 

Kozmický segment pri tomto systéme je tvorený sústavou druţíc, ktoré sú 

systematicky rozdelené na obeţných dráhach. Tieto druţice vysielajú navigačné signály. 

Systém pri plnej konštatácii (2011) pozostáva z 24 druţíc. Rozdelenie je nasledovné: 21 

navigačných druţíc, ktoré sú doplnené o 3 aktívne záloţné druţice, ktoré obehajú Zem. 

Druţice obiehajú Zem v pravidelných 12 hodinových intervaloch. Okrem týchto 24 druţíc, 

by malo byť pripravených ďalších 7 druţíc, ako zálohy, ktoré by mohli byť vypustené 

v prípade porúch druţíc v kozmickom segmente. Obeţné dráhy voči Zemi zotrvávajú 

v stálej polohe. Výška obeţnej dráhy druţice je zvolená tak, aby druţica opisovala rovnakú 

trajektóriu nad zemským povrchom a rovnakú vzájomnú polohu nad určitým daným 

http://homel.vsb.cz/~cso0003/MMS/GLONASS.html#Kozmický
http://homel.vsb.cz/~cso0003/MMS/GLONASS.html#Riadiaci
http://homel.vsb.cz/~cso0003/MMS/GLONASS.html#Užívateľský


Martin Kais: Polohové a výškové určení bodů vytyčovací sítě dálnice. 

 

18 

2015 

bodom, kaţdých pribliţne 12 hodín. Konštelácia druţíc je tvorená šiestimi obeţnými 

dráhami so 4 druţicami. Sklon obeţnej dráhy je pribliţne 55 stupňov vzhľadom k polárnej 

rovine [2]. 

 

Obrázok 6 - Znázornenie obeţných dráh kozmického segmentu  

b) Systém GLONASS 

Kozmický segment pri systéme GLONASS je tvorený troma kruhovými dráhami so 

sklonom 120 stupňov. Na kaţdej obeţnej dráhe je osem symetrických pozícii po 45 

stupňov. Pri tejto konštelácii je charakteristické a význačné, ţe kaţdých osem siderických 

dní  sa nachádza druţica na rovnakom mieste nad Zemou. V súčasnej dobe sa vyuţívajú 

druţice Uragan-M. Vo vývoji je tieţ tretia generácia druţíc pod názvom Uragan-K a vo 

fáze špecifikácie je štvrtá generácia druţíc Uragan-KM. Kozmický segment je tvorený z 21 

aktívnych druţíc a s 3 záloţných druţíc na obeţnej dráhe. Druţice obiehajú po kruhových 

dráhach vo výške 19, 100 kilometrov nad zemským povrchom. Obeţná doba druţice je 11 

hodín a 15 minút [2]. 

 

Obrázok 7 - Druţica typu Uragan-M  



Martin Kais: Polohové a výškové určení bodů vytyčovací sítě dálnice. 

 

19 

2015 

Tento systém (pri 21 druţiciach na obeţnej dráhe) garantuje kontinuálnu  viditeľnosť 

na 4 druţice z 97% povrchu zemského a viditeľnosť minimálne na 5 druţíc z 99% povrchu 

našej Zeme. V prípade pouţitia konceptu s 21  aktívnymi druţicami bude vţdy na základe 

monitorovania všetkých 24 druţíc aktivovaná najlepšia sada 21 druţíc [2]. 

 

3.2 Riadiaci segment 

a)    Systém GPS NAVSTAR 

Úlohou riadiaceho segmentu je riadenie celého globálneho polohového systému. 

Z pohľadu uţívateľa je hlavnou úlohou tohto segmentu aktualizácia údajov obsiahnutých 

v navigačných správach. Tento segment  je tvorený systémom štyroch pozemných 

monitorovacích staníc, ktoré sú rozmiestnené rovnomerne okolo celej Zeme. V Colorade 

na leteckej vojenskej základni Falcon Springs je umiestnená Hlavná riadiaca stanica, ktorá 

by mala byť chránená aj proti hrozbe jadrového útoku a mala by zabezpečiť činnosť 

systému GPS. Ďalej tento segment zahŕňa aj tri stanice, ktoré umoţňujú vysielať na druţice 

údaje o efemeridách a nastaveniach hodín. Kaţdá druţica je schopná dostať aktualizované 

údaje aj niekoľkokrát za deň [2]. 

Monitorovacie stanice majú za úlohu merať signály vysielané druţicami a prenášanie 

údajov do Hlavných riadiacich staníc. Následne sú tu vypočítané údaje o presných 

efemeridách a korekcie hodín pre jednotlivé druţice. Tieto údaje sú následne prenesené na 

vysielacie stanice. Vysielacie stanice potom aspoň raz denne vysielajú údaje o efemeridách 

a nastavení hodín na druţice. Druţice potom vysielajú prostredníctvom rádiových signálov 

údaje o obeţných dráhach a presnom čase do GPS prijímačov [2]. 

 

Obrázok 8 - Schéma riadiaceho systému GPS   
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b)    Systém GLONASS 

Tento segment pri systéme GLONASS pozostáva z : 

 Riadiace stredisko – Krasnoznamensk 

 3 rozšírené stanice – Šelmovo, Jenisejsk, Konsomolsk na Amure 

 5 povelových staníc – Petrohrad, Ussurijsk, Šelmovo, Jenisejsk, Konsomolsk  

 10 monitorovacích staníc - Murmansk, Vorkuta, Jakutsk, Ulan-Ude, Nurek, 

Zelenčuk, Šelmovo, Jenisejsk, Konsomolsk na Amure    

Pozemní segment sa takmer celý nachádza na území Ruskej federácie, z čoho vyplýva 

časové obmedzenie, kedy môţe byť monitorovaný kozmický segment. Z rozpadom ZSSR 

nastala aj redukcia staníc na území Ruska s výnimkou jednej sledovacej stanice. 

V budúcnosti za očakáva rozširovanie systému [7].  

Pozemný riadiaci komplex: má funkcie ako napríklad meranie a predikcia efemerid 

jednotlivých druţíc, prenos predikovaných efemerid, korekcia hodín a almanachu na 

druţice. Ďalej je to synchronizácia hodín na druţiciach so systémovým časom GLONASS, 

sledovanie a riadenie, údrţba druţíc [7]. 

Riadiace centrum je prevádzkované Kozmickými silami Ruskej federácie. Je 

umiestnené v Gloničine-2 pribliţne 70 km juţne od Moskvy. Má za úlohu plánovanie 

a koordinovanie všetkých funkcii systému GLONASS [7]. 

 

Obrázok 9 - Schéma riadiaceho systému GLONASS  
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3.3 Uţívateľský segment 

a)     Systém GPS NAVSTAR 

Tento segment sa skladá z uţívateľov, GPS prijímačov a vyhodnocovacích nástrojov 

a postupov. GPS prijímače vykonajú na základe prijatých signálov z druţíc predbeţné 

výpočty polohy, rýchlosti a času. Ak chceme získať všetky štyri súradnice, (x, y, z, t), 

musíme prijímať signál najmenej zo štyroch druţíc. Prijímače GPS sú konštruované 

k rôznym účelom, ako napríklad pre navigáciu, meračstvo, určovanie polohy, meranie 

presného času a iné účely: 

 Navigácia v trojrozmernom priestore, je jednou zo základných úloh, ktoré sú riešené 

pomocou tohto systému.  Navigačné prijímače sú konštruované a vyrobené pre 

lietadlá, pozemné vozidlá, lode, kozmické telesá a svoje vyuţitie nájdu aj v oblasti 

turistiky [2]. 

 Presné určovanie polohy je moţné na základe siete referenčných staníc, ktoré sú 

umiestnené na body so známou polohou,  spresňujú polohu určovaného bodu za 

pomoci korekcií pre opravu výpočtu z mobilných staníc [2]. 

 Ďalším moţným vyuţitím je poskytovanie presného časového signálu a prípadne aj 

kmitočtového štandardu. K týmto účelom sú vyvinuté špeciálne GPS prijímače, ktoré 

umoţňujú nastavenie presného času a prípadne aj presnú frekvenciu.  

 

Obrázok 10 - Meračská GPS aparatúra  
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b)    Systém GLONASS 

Pri tomto systéme uţívatelia v Európe sú najmä z radov geodetov a vedeckých 

pracovníkov, civilné vyuţitie systému nie je rozšírené. Prezident Ruskej federácie 

Vladimír Putin oficiálne podpísal 18. mája 2007 výnos o bezplatnom uvoľnení systému 

GLONASS pre nevojenské vyuţitie [9], [7].  

Uţívateľský segment je malý, nakoľko bol zanedbaný vývoj prijímačov. Na základe 

toho je aj málo uţívateľov, ktorí by mohli vyuţívať sluţby ponúkané týmto systémom. 

Realizovali sa rozsiahle investície do oblastí vývoja aplikácii a výroby nových 

uţívateľských zariadení a taktieţ do oblasti vývoja aplikácii v rôznych sektoroch priemyslu 

[9], [7]. 

 

Obrázok 11 – Turistický prijímač GLONASS  
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4 SIGNÁLY VYSIELANÉ DRUŢICAMI GPS, GLONASS 

Druţice vysielajú na dvoch nosných frekvenciách L1 a L2. Pri systéme GPS je 

frekvencia L1 modulovaná dvoma diaľkomernými kódmi, tzv. pseudonáhodnými šumami 

(angl. PRN Pseudo Random Noise). Ide o presný, alebo tieţ o P kód (angl. Precision, P-

code), ktorý môţe byť pre vojenské účely šifrovaný (potom ho označujeme ako Y kód). 

Ďalej je to hrubý, dostupný C/A kód, ktorý nie je šifrovaný a slúţi širokej verejnosti. 

Frekvencia L2 je modulovaná znova P kódom (resp. jeho šifrovanou variantov Y-kódom). 

Pri civilných účeloch je väčšinou vyuţívaný C/A kód. Signály, ktoré modulujú prvú nosnú 

frekvenciu sa označujú ako signály Štandardnej polohovej sluţby a signály modulujúce 

frekvenciu L2 sa označujú ako Presný polohový systém (sluţba) [2]. 

Pri druţiciach GLONASS je vysielaná rovnaká dvojica navigačných signálov na 

rôznych nosných frekvenciách. V reálnom ţivote je to beţný a preferovaný spôsob 

vysielania (napr. rozhlasové a televízne vysielanie) . Prijímač GLONASS sa naladí na 

príslušnú frekvenciu odpovedajúcu hľadanej druţici. Táto metóda a tento prístup je jednou 

z nevýhod systému GLONASS, pretoţe znamená zloţitejšiu a nákladnejšiu konštrukciu 

prijímača. Na druhú stranu má tento koncept veľkú výhodu v tom, ţe nie je náchylný na 

interferencie spôsobené inými vysielačmi, alebo zdrojmi rušenia. Ďalej nie je náchylný ani 

na interferencie medzi vysielanými navigačnými signálmi. Tieto skutočnosti robia tento 

systém odolnejší proti rušeniu. Prijímač nemusí vyhľadávať navigačné kódy [7]. 

Druţicový navigačný systém GLONASS nepretrţite vysiela navigačné signály dvoch 

typov: 

Navigačný signál štandardnej presnosti v prenosovom pásme L1 (frekvencia 1,6 GHz), 

táto informácia je dostupná všetkým pouţívateľom na miestnej aj svetovej úrovni a 

zabezpečuje pri prevádzke prijímačov systému GLONASS moţnosti prijímania: 

 horizontálne súradnice s presnosťou 50-70 m (pravdepodobnosť 99,7 %); 

 vertikálnych súradníc s presnosťou 70 m (pravdepodobnosť 99,7 %); 

 výpočet vektoru rýchlosti s presnosťou 0,15 m/s (pravdepodobnosť 99,7 %) 

 časového signálu s presnosťou 0,7 μs (pravdepodobnosť 99,7 %). 

Tieto presnosti je prirodzene moţno zlepšiť pouţitím diferenciálnej metódy merania 

súradníc alebo doplnením špeciálnymi metódami merania polohy v priestore. 
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Navigačný signál vysokej presnosti v prenosovom pásme L1 a L2 (frekvencia 1,2 

GHz). Navigačný signál VT je hlavne určený pre potreby Ministerstva obrany ruskej 

federácie a jeho neobmedzovaná prevádzka nie je v súčasnosti uvoľnená. Uvoľnenie 

signálu VT pre oblasť civilného vyuţitia je v súčasnosti v štádiu rokovaní [10]. 

 

4.1 Základná frekvencia a kódy vysielané druţicami GPS 

Druţice GPS odvodzujú všetky svoje frekvencie od frekvencie základnej (angl. 

fundamental frekvency) f0 = 10,23 MHz.  

Od základnej frekvencie sú odvodené aj frekvencie L1 a L2. 

L1 (1575.42 MHz, vlnová dĺţka 19 cm) 

L2 (1227,60 MHz, vlnová dĺţka 24 cm) 

Pseudonáhodný C/A kód (Clear/Acces – voľný prístup) je vysielaný na nosnej 

frekvencii L1 s taktovacou frekvenciou f0 = 1,023 MHz. Tento kód nemá ţiadne 

obmedzenia, je prístupný všetkým uţívateľom verejne. Jedinou podmienkou je aby 

uţívatelia NAVSTAR mali kódové prijímače. Tento kód je postupnosť dvojkových núl a 

jednotiek. Jedná sa o sekvenciu 1023 núl a jednotiek, ktorá sa charakterovo podobá šumu, 

no na rozdiel od šumu je jednoznačne definovaná. Kód je tvorený pomocou posuvných 

desaťbitových registrov so spätnými väzbami. Rovnice pre dekódovanie C/A kódu sú 

známe a nie sú tajné, z čoho vyplýva, ţe kód je beţne prístupný pre verejné aplikácie [1], 

[2].  

Pseudonáhodný P kód (Protected – chránený, Precise – presný) moduluje obidve 

nosné frekvencie. Je vytváraný generovaním z dvoch registrov s taktovacou frekvenciou 

10,23 MHz, čo odpovedá dĺţke 29,3m. Rozdiel v porovnaní s C/A kódom je v tom, ţe 

schéma na jeho generovanie nie je verejná. Kód tvorí 2,23.10
14

 prvkov, ktorých vysielanie 

by trvalo asi 267 dní. Tento signál je opakovaný kaţdých 7 dní a pre kaţdú druţicu je 

pridelený iný. Tento kód je prístupný pre civilné aplikácie. Vyuţitie nachádza pri tzv. Fast 

Static GPS meraní [1], [2]. 

Y- kód – tento kód môţeme povaţovať za šifrovanú formu P – kódu. Ide o PRN kód, 

ktorý môţeme vyuţiť namiesto P – kódu. Rovnice, pomocou ktorých sa dá Y – kód 
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dešifrovať sú tajné a poznajú ich iba autorizovaní uţívatelia. Ako náhle sa armáda USA 

rozhodne aktivovať Y – kód (teda rozhodne sa šifrovať P kód), znamená to pre civilných 

uţívateľov, ţe nemôţu pouţívať ani P – kód, ani Y – kód. Dvojica P/Y kódov je základom 

Presnej polohovej sluţby (Presného polohového systému) [2]. 

 

4.2 Druţicová navigačná správa 

Správa obsahuje dáta, ktoré sa týkajú zdravotného stavu druţíc a ich pozícii. Ide 

o veľmi pomalý prenos rýchlosťou 50 bitov za sekundu. Obsahuje údaje o efemeridách, čo 

sú údaje o presných obeţných dráhach druţíc, ktoré sú dekódované prijímačmi. Navigačnú 

správu tvorí jeden tzv. rámec, ktorý je dlhý 1500 bitov. Je zloţený z piatich modulov po 

300 bitoch. Doba trvania vysielania celého rámca je 30 sekúnd a doba vysielania jedného 

bloku je 6 sekúnd [2]. 

Dátové bloky I, II sa skladajú vţdy z jednej stránky, zatiaľ čo dátový blok III zahŕňa 

25 stránok (37 500 bitov). Prvé tri bloky majú rovnaký obsah. Prvý blok je tvorený údajmi 

o korekcií hodín, ďalšie dva potom obsahujú údaje o presných efemeridách druţíc. IV a V 

blok je vyuţívaný pre prenos ďalších stránok dát (celkovo ich je 25 a obsahujú údaje 

o spoločnej časovej základni, informácie o ionosfére), tieto bloky sa opakujú vţdy po 12,5 

minútach [1], [2]. 

Kaţdý blok obsahuje okrem iného presnú časovú značku, čas odoslania bloku 

z druţice a tieţ šesť paritných bitov, pomocou ktorých sa detekujú prenosové chyby 

a v obmedzenom rozsahu sa aj korigujú [2]. 

Efemeridy druţice popisujú jej obeţnú dráhu pre krátky úsek jej vlastnej orbity. 

Prijímač môţe pouţívať staré dáta aţ po dobu štyroch hodín bez toho, aby to výraznejšie 

ovplyvnilo výsledok merania, ale obvykle obdrţí nové efemeridy kaţdú hodinu. Pribliţné 

parametre obeţných dráh sa nazývajú almanachy. Ich úlohou je popis dráhy druţíc po 

veľmi dlhú dobu (napr. aj niekoľko mesiacov). Kompletná sada almanachov je odvysielaná 

kaţdých 12,5 minúty. Pribliţné parametre obeţných dráh vyuţíva prijímač pre 

prednastavenie pribliţných pozícii druţíc a Dopplerovho posunu nosných frekvencii 

kaţdej druţice zo zostavy GPS. Kaţdý komplet druţicových dát obsahuje taktieţ aj 

ionosférický model, ktorý sa vyuţíva v prijímači pre pribliţný odhad fázového oneskorenia 

pre akékoľvek miesta v ľubovoľnom čase [2].  
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5 TECHNIKY MERANIA  

Techniky merania delíme do dvoch základných skupín : 

 statické  

 dynamické 

Statické techniky merania sú zaloţené na veľmi jednoduchom princípe, ktorý spočíva 

v tom, ţe jeden prijímač je umiestnený na bode, ktorého súradnice sú známe a druhý 

prijímač je na bode, ktorého súradnice určujeme. Súčasne vykonávame pribliţne 

jednohodinové meranie (doba merania je závislá na poţadovanej presnosti určenia bodu), 

ktoré následne spracujeme [2]. 

Dynamické techniky merania sa delia na nasledovné skupiny : 

 Pseudostatické 

 Fast Static 

 Kinemtické :    - Stop and Go 

                                - Continous 

                                - Leapfrog 

                                - Quasikinematické 

 

5.1 Pseudostatické merania 

Pri tomto meraní sa podľa [2] jedná o jednu z moţností statického merania, 

s podmienkou, ţe z pôvodného napr. hodinového merania sa vyberú iba tie najvhodnejšie 

úseky, ktoré najviac zachytávajú presné určenie polohy, to znamená prvých a posledných 

10 minút merania. V praxi je postup merania taký, ţe na danom bode observujeme prvých 

10 minút, následne prejdeme na iný bod, na ktorom sme napr. pol hodinu a následne sa 

vrátime na daný bod a vykonáme ďalšiu 10 minútovú observáciu. Takýmto postupom je 

moţné získať údaje o zmene geometrického usporiadania druţíc, ktoré ovplyvňuje 

presnosť merania. Počet druţíc pri tomto meraní musí byť aspoň 4, ale výhodnejší je väčší 

počet druţíc, pretoţe s väčším počtom stúpa presnosť merania. 
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5.2 Fast Static 

Podľa [2] sa od ostatných postupov toto meranie výrazne odlišuje najmä nárokmi na 

technické vybavenie a nárokmi na dobu merania. Pri meraní sa vyuţíva kombinácia 

merania sledovaním PRN kódov a fázových meraní. Z toho vyplýva, ţe výsledky môţeme 

získať efektívnejšie ako pri statickom spôsobe merania. Vlastné meranie je podobné 

pseudostatickému s tým rozdielom, ţe meranie sa vykonáva iba raz. V priloţenej tabuľke 

je vzťah medzi počtom druţíc a dobou merania:  

 Tabuľka 1 - Vzťah medzi počtom druţíc a dobou merania 

Počet druţíc Doba merania (min.) 

4 20 a viac 

5 10-20 

6 a viac 5-10 

 

5.3 Kinematické merania 

Tieto merania umoţňujú výrazné zníţenie doby merania v teréne, no majú tieţ svoje 

určité obmedzenia. Jedno z hlavných obmedzení je, ţe počas merania musia byť obidva 

prijímače pripojené na rovnakú štvoricu druţíc. Ak sa stane, ţe počas merania dôjde k 

prerušeniu signálu, mobilný prijímač sa musí dostať na posledný bod, ktorého súradnice sú 

známe, ale na celkom iný bod so známymi súradnicami. Ďalším obmedzením je, ţe 

merania musíme začínať na bode so známou polohou [2]. 

Kinematické merania vyuţívame iba v malom rozsahu vzdialeností, v okruhu 10 km 

od stredu zameriavanej oblasti. Jeden prijímač umiestnime na bod so známymi 

súradnicami a druhý sa potom môţe pohybovať po novo určovaných bodoch [2].  
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6 VÝŠKOVÉ MERANIE 

Pri projektovaní a výstavbe stavebných objektov je potrebné uţ od vypracovania 

stavebného projektu aţ po osadenie a vybudovanie stavebného objektu v teréne mať 

mapový podklad na vypracovanie projektu, ktorý obsahuje okrem polohopisu aj výškopis. 

V mnohých prípadoch je znalosť výškových pomerov v danej lokalite dôleţitejšia ako 

polohopisná zloţka. Na určenie týchto výškových pomerov vyuţívame výsledky 

výškového merania, pri ktorom určujeme výškové rozdiely medzi jednotlivými bodmi 

zemského povrchu, poprípade objektu [3]. 

 

Obrázok 12 - Nadmorské výšky a výškové rozdiely  

 

6.1 Metódy výškového merania 

Výškové rozdiely môţeme určovať rôznymi spôsobmi v závislosti na tom aké 

pomôcky máme k dispozícii a aká výsledná presnosť je vyţadovaná. Najpouţívanejšie 

metódy v geodézii sú : 

 Nivelácia (presnosť na 1,0 mm aţ 0,1 mm) 

 Trigonometrické meranie výšok (presnosť na 0,1 m aţ 0,01 m) 

 Hydrostatická nivelácia (presnosť 0,1 mm aţ 0,05 mm) 

 Barometrické meranie výšok (presnosť 3,0 m aţ 0,5 m) 

V stavebnej praxi vyuţívame všetky uvedené metódy s výnimkou barometrického 

určovania výšok. 
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V technickej praxi, zväčša pri stavebných prácach, pouţívame na prenášanie a meranie 

výšok aj jednoduché pomôcky ako sú prevaţovacia lata, hadicová vodováha, zvislo 

zavesené pásmo a podobne [3]. 

 

6.2 Stabilizácia bodov výškového bodového poľa 

Základný nivelačný bod Strečno je stabilizovaný v prírodnej skale vyhladenou plôškou 

veľkosti 0,1 m x 0,1 m, zakrytou kamenným pomníkom. Podobnou stabilizáciou sú 

označené aj ďalšie základné nivelačné body (napr. bod Lišov, bod na Ţeleznej Studničke 

a pod.) [3].  

Nivelačné body I. aţ III. rádu sú stabilizované čapovými značkami, ktoré sú 

stabilizované čapovými nivelačnými značkami, ktoré sú osadené vodorovne do zvislých 

stien skalných masívov, základov budov, pilierov mostov a osobitných nivelačných 

kameňoch. Body podrobnej nivelačnej siete, môţu byť stabilizované aj pomocou 

klincových značiek, osadených z zvislej polohe do mostných pilierov, nivelačných 

kameňom, priepustov a pod [3]. 

Kaţdý bod štátnej nivelačnej siete má vyhotovenú svoju grafickú a písomnú 

dokumentáciu, ktorú môţeme získať spolu aj s nadmorskou výškou v dokumentácii 

Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave. Určenie výšok v sieťach I. aţ III. rádu 

boli určené metódou veľmi presnej nivelácie (VPN) a body v sieťach III. a IV. rádu a body 

plošných nivelačných sietí metódou presnej nivelácie [3]. 
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7 NIVELÁCIA 

Podľa [3] je nivelácia jedným zo spôsobov výškového merania, pri ktorom sa výškový 

rozdiel dvoch bodov určuje na základe vodorovnej priamky, ktorá je realizovaná 

nivelačným prístrojom, od ktorej na zvislo postavených nivelačných latách meriame zvislé 

vzdialenosti k bodom, medzi ktorými určujeme výškový rozdiel. 

 

7.1 Geometrická nivelácia zo stredu 

Pomocou geometrickej nivelácie zo stredu určujeme prevýšenie medzi dvoma 

blízkymi bodmi (viď. obrázok, body A,B). Postup je nasledovný: 

Nivelačný prístroj postavíme medzi body A, B a urovnáme. Po urovnaní prístroja 

postupne cielime na latu, ktorá je na zadnom bode v smere merania A a odčítame údaj 

z nivelačnej laty zA. 

Následne vykonáme cielenie a odčítanie na late na bode B a určíme čítanie pB. Ak 

pouţívame libelový nivelačný prístroj, musíme pri kaţdom cielení na latu urovnať libelu 

elevačnou skrutkou. Z rozdielu čítaní vzad a vpred získame výškový rozdiel hAB. Výslednú 

výšku bodu B určíme dosadením do vzťahu : 

HB = HA + zA– pB   

 

Obrázok 13 - Určenie výškového rozdielu niveláciou  
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Pri výškových meraniach musíme počítať aj so zakrivením zemského povrchu. Pri 

metóde geometrickej nivelácie zo stredu chybu čiastočne eliminujeme postavením prístroja 

do stredu meraného prevýšenia a tým, ţe pri kaţdej metóde nivelácie máme stanovenú 

maximálnu dĺţku zámery od prístroja po latu. Pre veľmi presnú niveláciu je to 20 m aţ 30 

m, pre presnú niveláciu je to 30 m aţ 50 m a pre technickú niveláciu 70 m aţ 120 m [3]. 

Zoskupenie nivelačných lát a prístroja na stanovisku nazývame nivelačná zostava. Ak 

je vzdialenosť medzi bodmi A, B väčšia ako dvojnásobok dovolenej dĺţky zámery od 

prístroja po latu, alebo výškový rozdiel je väčší ako dĺţka nivelačnej laty, treba pre určenie 

prevýšenia merať viac zostáv. Prestavové body stabilizujeme dočasne pomocou 

nivelačných podloţiek. Súbor zostáv nazývame nivelačný oddiel. Nivelačné oddiely, ktoré 

nasledujú za sebou tvoria nivelačný úsek a niekoľko úsekov tvorí nivelačný ťah [3].  

 

Obrázok 14 – Nivelačná zostava  
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7.2 Delenie nivelácie podľa presnosti 

Niveláciu môţeme deliť podľa rôznych kritérií. Jedným z nich je delenie podľa 

presnosti. Delenie je nasledovné : 

 ZPN – zvlášť presná nivelácia 

 VPN – veľmi presná nivelácia 

 PN – presná nivelácia 

 TN – technická nivelácia 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené v poradí zľava metóda, maximálna povolená 

odchýlka, maximálna dĺţka zámery, minimálne čítanie na late, odchýlka, spôsob merania 

vzdialenosti: 

Tabuľka 2 - Porovnanie jednotlivých metód z hľadiska presnosti 

 ρ max d max L min Odchýlka Dĺţky 

ZPN 1,5 x √R 35 0,80 +/- 0,1 Pásmo 

VPN 2,25 x √R 40 0,80 +/- 0,1 Pásmo 

PN (3-5) x √R 50 0,50 +/- 0,2 Pásmo 

TN (20-40) x 

√R 

70 0,30 - Krokovanie 

 

7.2.1 Presná nivelácia pri určovaní výšok ZVSD 

Metóda presnej nivelácie sa odlišuje od technickej: 

 Strednou kilometrovou chybou 

 Pouţitými latami 

 Dĺţkou zámer 

 Metodikou merania 

 Pouţitými prístrojmi 

Pouţívame kompenzátorové a digitálne nivelačné prístroje, libelové sú pouţívane iba 

v špeciálnych prípadoch (náročnejšie podmienky). Prístroje sa odlišujú zámerným kríţom 

a najmä presnosťou. Laty sa pouţívajú celistvé, pri pouţití digitálnych prístrojov sú to laty 

kódové s invarovým pásom. Klasické laty majú dve stupnice, ktoré sú voči sebe posunuté 
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o určitú konštantnú hodnotu. Stupnica má pol centimetrové delenie. Nivelačné podloţky 

pouţívame väčšie a ťaţšie, masívne. Pri meraní dbáme na to, aby bola podloţka pevne 

zatlačená a aby sa nepohla. Statívy pouţívame celistvé, aj keď v dnešnej dobe ich 

nahrádzajú hliníkové statívy [11]. 

 

7.3 Prístroje a pomôcky pouţité pri výškovom meraní 

Nivelačné laty : 

Pri meraní sme pouţívali špeciálne 3 metrové kódové nivelačné laty, ktoré mali 

invarovú stupnicu (invar – kov s menšou tepelnou rozťaţnosťou). Vzadu na late sa 

nachádza kruhová libela, ktorú sme urovnávali pomocou dvoch výsuvných ramien, ktoré 

smerovali z vrchu laty. Na konci ramien boli hroty, ktoré sme pevne zarazili do zeme, aby 

sa lata počas merania nehýbala a bola urovnaná do zvislého smeru [12]. 

Telo invarovej laty je z pevného hliníkového profilu. Ţltá alokovaná stupnica je 

ochránená 1mm hrubým polyesterovým povlakom. Koeficient rozťaţnosti je  <  1.5 x 10
-6

. 

Päta laty je jemne vysunutá z tela laty a je pochrómovaná. Presná libela. Pozinkované 

rukoväte. Táto nivelačná lata slúţi na digitálne merania, ktoré vyţadujú najvyššiu presnosť 

[12]. 

 

Obrázok 15 – Nivelačná lata postavená na pilier   
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Nivelačný prístroj : 

Pouţívali sme digitálny nivelačný prístroj TOPCON-DL100. Prístroj je schopný 

vykonávať výškové merania s vysokou presnosťou, ovláda sa intuitívne a jednoducho. 

Namerané údaje sú automaticky registrované do pamäte zariadenia. Výpočet prebieha 

automatizovane v špecializovaných výpočtových programoch. Obsahuje taktieţ funkciu 

bez hranolového merania vzdialeností, ktorú sme veľmi často pouţívali, pri umiestňovaní 

nivelačných lát v presnej vzdialenosti od prístroja. 

 

Obrázok 16 –  Prístroj postavený na statív  

Nivelačné podloţky : 

Pri meraní sme pouţívali predpísané nivelačné podloţky pre presnú niveláciu. 

Podloţky sa líšia tým, ţe sú ťaţšie a mohutnejšie, aby boli eliminované vplyvy zmeny 

polohy podloţky pri jednotlivých prestavách. Keby sme tomuto nezamedzili, celý 

nivelačný ťah by bol zaťaţený chybou a nevyhovoval by presnosťou predpísaným 

povoleným odchýlkam pre presnú niveláciu (3-5 mm).  

 

Obrázok 17 - Nivelačná podloţka určená na PN 
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8 SPRACOVANIE A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

V tejto časti je podrobne opísané ako som postupoval pri polohovom a výškovom 

meraní, opíšem údaje o lokalite a spôsob stabilizácie bodov. Taktieţ poukáţem na 

presnosti jednotlivých meraní a podmienky stanovené projektom a zadávateľom danej 

zákazky. 

 

8.1 Lokalita 

Meračské práce počas mojej pôsobnosti prebiehali v lokalitách Lietavská Lúčka 

a Ovčiarsko.  

Lietavská Lúčka leţí na rozhraní Ţilinskej kotliny a Rajeckej doliny a preteká cez ňu 

rieka Rajčianka.  

Obec Ovčiarsko  leţí na západnom okraji Ţilinskej kotliny v plochej úvaline na území 

katastrálneho územia obce o rozlohe 490 hektárov.  

Pre predstavu priebehu trasy diaľnice prikladám nasledovné situácie : 

  

 

Obrázok 18 – Mapa s plánovanou trasou diaľnice  

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_kotlina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rajeck%C3%A1_dolina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Raj%C4%8Dianka


Martin Kais: Polohové a výškové určení bodů vytyčovací sítě dálnice. 

 

36 

2015 

 

Obrázok 19 – Situácia  

 

8.2 Polohové určenie bodov ZVSD v systéme S-JTSK  

V zmysle objednávky musia byť body ZVSD na pilieroch pri tuneloch určené v JTSK 

v I. triede presnosti, ostatné body v II. triede presnosti. Kritérium presnosti pre I. triedu 

presnosti je dané základnou strednou súradnicovou chybou 0,02 m a pre II. triedu presnosti 

hodnotou 0,04 m. Kritérium je moţné povaţovať za splnené, ak nebola prekročená krajná 

odchýlka. Krajná odchýlka sa stanovuje v zmysle STN 73 0415 na 2,5 násobok základnej 

strednej súradnicovej chyby, t.j. pre I. triedu presnosti je to 0,05 m a pre II. triedu presnosti 

0,10 m.  

Samotné meranie na bodoch ZVSD sa uskutočnilo pomocou GNSS, statickou 

metódou s prijímaním diferenciálnych korekcií cez SKPOS s pouţitím kvázigeoidu DVRM 

s dostatočným počtom epoch zaznamenávanými GNSS prijímačom TopconHiPer+ , 

pričom observácia na bodoch sa vykonala vţdy 2-krát v rozdielnom čase kvôli vylúčeniu 

hrubých chýb, omylov a odľahlých meraní.  

Na transformáciu súradníc bodov z realizácie súradnicového systému ETRS89 do 

realizácie JTSK03 bol pouţitý globálny transformačný kľúč a následne boli tieto súradnice 
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transformované pomocou Rezortnej transformačnej sluţby do realizácie JTSK v zmysle 

platnej vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z. Výsledné súradnice bodov ZVSD boli určené 

ako priemer 2-krát určených hodnôt.  

Aposteriórne smerodajné odchýlky vyjadrujúce vnútornú presnosť v horizontálnej a 

vertikálnej rovine v našom prípade nepresiahli hodnotu 0,002 m ani na jednom bode 

ZVSD. Pouţitím jednoznačne definovaného globálneho transformačného kľúča z ETRS89 

do JTSK03 sa nám táto vnútorná presnosť určenia súradníc v realizácii súradnicového 

systému JTSK03 zachová. Vonkajšia presnosť určenia súradníc bodov ZVSD je daná 

presnosťou sluţby SKPOS.  

Lokálne terestrické meranie a spracovanie nameraných údajov na portálových bodoch 

vykonalo v zmysle dohody Zdruţenie Ovčiarsko. 

Tabuľka 3 – Ukáţka zoznamu súradníc a výšok bobov ZVDS 

Zoznam súradníc a výšok bodov ZVSD v systéme JTSK, realizácia 
JTSK03 

katastrálne 
územie 

č. 
bodu 

Y X HBpv poznámka 
[m] [m] [m] 

Bitarová 618 448863,613 1173218,663 429,637 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 619 448623,272 1173590,676 424,035 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 620 448532,649 1173788,227 407,091 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 621 448386,340 1174053,440 407,028 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 622 448135,701 1174082,872 389,870 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 623 448514,831 1174179,009 434,535 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 624 448403,097 1174291,062 431,740 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 625 448161,730 1174389,450 414,485 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 626 448049,729 1174216,826 397,708 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bitarová 629 447904,662 1174377,317 388,569 
výška klincovej značky na 

vrchu pažnice 

Bytčica 689 444843,827 1176304,513 359,353 výška prevzatá 

Bytčica 690 444685,736 1176731,957 362,729 výška prevzatá 
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8.3 Výškové určenie ZVSD v systéme Bpv 

Výšky bodov ZVSD boli určené presnou geometrickou niveláciou zo stredu pomocou 

nivelačného prístroja Topcon DL-101C (v.č. UG1049) a dvojicou trojmetrových 

invarových nivelačných lát v nivelačných ťahoch tam a späť. Ako pripájacie nivelačné 

body boli pouţité body ŠNS č. G58-506, G58-507, G60-511, G60-514, G60-516, G62-512, 

G62-513, G62-515, G62-517, G62-520, G62-522, G62-523 ktorých údaje poskytol GKÚ. 

Totoţnosť a nemennosť pripájacích nivelačných bodov bola overená kontrolným meraním 

prevýšení na najbliţšie susedné body ŠPS, pričom namerané odchýlky nepresiahli 

kritérium pre odchýlky platné pre body II. rádu.  

Výšky pilierov s nútenou centráciou sú vztiahnuté k čapovej značke, výšky pilierov 

bez nútenej centrácie ku klincovej značke.  

Namerané údaje boli spracované v aplikácii Presna Nivelace v.2.1. Výsledné výšky 

bodov boli určené vyrovnaním metódou najmenších štvorcov. Rozdiely obojsmernej 

nivelácie neprekročili krajné hodnoty stanovené Inštrukciou na práce vo výškových 

bodových poliach číslo I 74.20.73.13.00 pre nivelačné siete II. rádu. Vypočítané výšky boli 

zaokrúhlené na tri  desatinné miesta. 

 

Obrázok 20 – Spracované namerané výškové údaje  
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8.4 Kancelárske práce 

Po vyhodnotení nemeraných údajov boli vyhotovené geodetické údaje novo 

stabilizovaných bodov ZVSD. Čísla bodov pridelil Okresný úrad v Ţiline, katastrálny 

odbor. Následne bol vyhotovený výsledný operát zriadenia bodov PPBP v zmysle Vyhl. 

ÚGKK č. 300/2009 Z.z. v platnom znení, ktorý bol po autorizačnom overení odovzdaný na 

úradné overenie a prevzatie do technickej dokumentácie. V technickej dokumentácii na 

Okresnom úrade v Ţiline, katastrálnom odbore sa nenachádzajú ţiadne pôvodné 

geodetické údaje bodov vytyčovacej siete, ich oprava sa preto nevykonala. Umiestnenie 

bodov ZVSD je znázornené v priloţenom prehľade bodov ZVSD.  

Body vytyčovacej siete diaľnice boli pri meraní vizuálne prekontrolované. Bolo 

zistené, ţe sú v celkovo dobrom stave. Meranie sa vykonalo pre nedostatok času hneď po 

zabetónovaní pilierov, preto odporúčame pred zahájením stavebných prác premerať 

vytyčovaciu sieť.  

Body vytyčovacej siete spĺňajú kritériá pre poţadovanú triedu presnosti.  

Súradnicový systém : JTSK, ETRS89, výškový systém: Bpv 

Výsledný elaborát obsahuje:  

 Technická správa  

 Zoznam súradníc a výšok bodov ZVSD v systéme ETRS89  

 Zoznam súradníc a výšok bodov ZVSD v systéme S-JTSK, realizácia JTSK03  

 Zoznam súradníc a výšok bodov ZVSD v systéme S-JTSK, realizácia JTSK  

 Výsledný operát zriadenia bodov podrobného polohového bodového poľa : 

             a) Geodetické údaje o bodoch PPBP  

             b) Technická správa  

 Prehľad bodov ZVSD  

 Potvrdenie o odovzdaní bodov na Okresný úrad v Ţiline, katastrálny odbor  

 CD s digitálnym spracovaním  
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Obrázok 21 – Plán merania a výpočtový plán lokality 
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8.5 Spôsob stabilizácie bodov VTS  

Podľa poţiadavky NDS, a.s. a zhotoviteľa stavby Zdruţenia Ovčiarsko sa vykonala 

stabilizácia a oprava bodov: 

Tabuľka 4 - Údaje o bodoch, číslo a stabilizácia bodu 
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Stabilizácia pomocou pilierov : 

 oceľová rúra, dĺţka 3.5 m, 1.5 m nad terénom 

 vyplnené betónom, v spodnej časti betónový základ 

 hlava piliera opatrená oceľovou platňou, hrúbky 15 mm 

 v spodnej časti čapová značka 

 

 

Obrázok 22 – Znázornenie stabilizácie pilierom  

Stabilizácia pomocou paţníc : 

 Oceľová rúra, dĺţka 2 m, 0.15 m nad terénom 

 vyplnené betónom 

 na vrchu klincová značka s dierkou 

 

 

Obrázok 23 – Stabilizácia pomocou paţnice  
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Výšková stabilizácia : 

Výšková stabilizácia bola realizovaná dvoma spôsobmi : 

 Stabilizácia pomocou čapovej nivelačnej značky, ktorá bola umiestnená v dolnej časti 

piliera. 

 Stabilizácia pomocou klincovej značky, ktorou bola zároveň realizovaná polohová 

stabilizácia pri paţniciach. 

 

 

Obrázok 24 – Čapová nivelačná značka  

 

 

 

Obrázok 25 – Mosadzná klincová nivelačná značka  
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8.6    Postup pri výškovom a polohovom určovaní bodov 

Pri výškovom meraní, sme merali nivelačné ťahy, ktoré boli dlhé aj niekoľko 

kilometrov. Podstatu merania tvorila geometrická nivelácia zo stredu. Vychádzali sme 

vţdy zo známeho bodu, ktorý bol spravidla stabilizovaný čapovou nivelačnou značkou. 

Daná metóda merania, metóda presnej nivelácie vyţadovala presné vzdialenosti 

nivelačných lát od nivelačného prístroja. Prístroj mal diaľkomer, takţe merač nás, latárov 

vţdy naviedol do správnej vzdialenosti. Jednotlivé prestavové body sme zaznačili sprejom 

na asfaltovom, alebo trávnatom povrchu pre potreby následného merania v prípade, ţe na 

danej prestave by sa vyskytla nejaká chyba merania. 

Merač následne cielil vzad a vpred na nivelačné laty a určoval čítania na týchto latách. 

Úlohou latárov bolo urovnať kódovú  invarovú nivelačnú latu, ktorá bola vybavená dvoma 

výsuvnými ramenami pre stabilizáciu a urovnanie laty. Kruhovú libelu sme urovnali 

pomocou spúšťania a vysúvania týchto ramien. Laty sme kládli na ťaţké nivelačné 

podloţky, ktoré sme dôkladne zatlačili, aby sa lata v priebehu merania nepohla. 

Pri polohovom meraní sme určovali polohy jednotlivých bodov pomocou GNSS 

systémov. Pri bodoch, ktoré boli stabilizované pomocou piliera, sme jednoducho nasadili 

prijímač na pilier a nastavili sme potrebný počet observácií. Pri bodoch stabilizovaných 

pomocou paţníc, sme aparatúru umiestnili na výtyčku, ktorú sme nasadili do malej 

trojnoţky kvôli stabilite pri meraní. Následne sme výtyčku urovnali a spustili sme 

aparatúru, aby merala potrebný počet observácií. Kaţdý bod bol určovaný dva krát, druhý 

krát vţdy v iný deň a inú hodinu, kvôli konfigurácií druţíc.  
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ZÁVER 

Bakalárska práca sa zaoberala výškovým a polohovým určovaním bodov vytyčovacej 

siete diaľnice. Cieľom bolo geodetické zameranie týchto bodov pomocou nivelácie 

a pomocou metódy GNSS a následné spracovanie a vyhodnotenie súradníc a výšok 

jednotlivých bodov. 

Výškové merania sa uskutočnili často vo veľmi obtiaţnom teréne, z čoho vyplynuli 

chyby v určení koncovej výšky. Tieto merania sme vylúčili a vykonali nové premerania. 

V ďalších etapách polohového merania sa uţ nevyskytli ţiadne problémy. Dodrţiavali sme 

predpísanú metodiku a postup prác. Výsledkom práce je zoznam súradníc a výšok 

v systéme JTSK a prehľadný náčrt bodov. 
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