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ANOTÁCIA  

Predloţená bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením podkladov pre budúci 

projekt výstavby parkoviska Domu kultúry Poklad v Ostrave  - Porube. 

V úvodnej časti je stručne popísaný súbor činností geodetov v investičnej výstavbe. Ďalej 

sú popísané základne princípy merania, ktoré sa vyuţívali v tejto práci. Začnúc určením 

polohy bodov technológiou GNSS, cez nameranie polohopisu a výškopisu. Ďalej 

bakalárska práca oboznamuje o spôsobe stabilizácie meračskej siete, popisuje danú 

lokalitu, a na záver sa venuje spracovaniu nameraných údajov v softwarových programoch. 

 

Kľúčové slová: podklad pre projekt, investičná geodézia, S-JTSK, GPS, GNSS, RTK, 

tachymetria, plán. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the execution the basis for the future project to 

build a car park for the Treasure House of Culture in Ostrava - Poruba . 

The introductory section briefly describes a set of operations surveyors in investment 

geodesy. 

Below are described the basic principles of measurement which were used in this thesis. 

Starting with determining the position of the points with GNSS technology, through 

measurement of planimetry and altimetry. 

Furthermore the bachelor thesis introduces the method of stabilizing surveying networks, it 

describes the locality and in conclusion describes the processing of measurement data in 

software programs. 

  
  

Keywords : basis for project,  investment geodesy,  S - JTSK , GPS, GNSS, RTK , 

tachymetry,  plan . 
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ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK 

S-JTSK - Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

Bpv - Výškový systém Baltský po vyrovnaní 

ČSR - Československá republika 

SR - Slovenská republika 

BP - bodové pole 

PBP - podrobné bodové pole 

VBP - výškové bodové pole 

TBP - tiaţové bodové pole 

ZPBP - základné polohové bodové pole 

AGS - astronomicko-geodetická sieť 

ČSTS - Česká štátna trigonometrická sieť 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

ZVBP - základné výškové bodové pole 

ZNB - základný nivelačný bod 

ČSNS - Česká štátna nivelačná sieť 

PVBP - podrobné výškové bodové pole 

PNS - plošná nivelačná sieť 

ZNB - základný nivelačný bod 

VPN - veľmi presná nivelácia 

PN - presná nivelácia 

VIB - výškový indikačný bod 

OT - ochranná tyč 

GNSS - globálny navigačný satelitný systém (z angličtiny - Global Navigation Satelite 

Systém) 

NAVSTAR GPS - Americký globálny navigačný satelitný systém (z angličtiny - 

Navigation System using Time and Ranging) 

GLONASS - Ruský globálny navigačný satelitný systém (z ruštiny - Globalnaja 

navigacionnaja sputnikovaja sistema) 

USA - Spojené štáty americké (z angličtiny - United States of America) 

RTK - Kinematická metóda v reálnom čase (z angličtiny - Real Time Kinematic) 

CZEPOS - Česká priestorová observačná sieť 



 

 

GIS - Geografický informačný systém 

DGPS - Diferenčný globálny polohový systém 

OTF - metóda vyriešenia ambiguít počas pohybu (z anglického - On-The-Fly)  

UMS - univerzálna meracia stanica 

ČSN - Česká štátna norma
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ÚVOD 

Podklady mapy sú nerozlučnou súčasťou projektovej výstavby. Ide o zameranie 

skutočného stavu terénu tak, aby bolo projektantom, alebo architektom moţné vykonanie 

umiestnenia stavby do terénu. 

Prvá kapitola je venovaná celkovému popisu prác v investičnej výstavbe a 

patričné podklady pre tvorbu v tomto odvetví. 

Predloţená druhá kapitola pozostáva z ozrejmenia geodetických základov a 

kartografických zobrazení.  

V tretej kapitole sa rozoberá podrobnejšie technológia GNSS zuţitkovaná počas 

určovania polohy PBP pre vyplývajúce stanoviská z ktorých sa meralo mapované územie. 

Štvrtá a piata kapitola za zaoberá polohopisným a výškovým meraním. 

Popísanie metódy v ktorej sa určovala poloha PB v trojrozmerných súradniciach 

je v šiestej kapitole. 

Siedma kapitola vynakladá informácie o prípravných prácach v teréne, 

rekognoskácií, popisuje charakteristiku zameriavaného územia a budovanie vlastného 

bodového poľa. 

V ôsmej kapitole je moţné sa dozvedieť o aktuálnych meračských prácach a 

prístrojov pouţitých pri meraní. 

Posledná deviata kapitola hovorí o výsledkoch nameraných údajov.  
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1 GEODETICKÉ PRÁCE INVESTIČNEJ VÝSTAVBY 

S výstavbou nových investičných celkov podľa [19] vznikajú aj pre geodéziu 

poţiadavky 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 

pouţívanými 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    Povinnosti účastníkov výstavby 

Podľa [19] 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 kaţdé 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. 
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     1.2    Projektová dokumentácia v geodézií 

Výsledky geodetických prác podľa [6] sa prehľadne usporadúvajú. Meračské 

dielo by malo obsahovať tieto časti: 

- technickú správu, 

- prehľadnú mapu územia v mierke 1:500 aţ 1:10 000, 

- prehľad bodového poľa, 

- miestopisy bodov bodového poľa, 

- zoznam súradníc a výšok bodov bodového poľa, 

- poľné náčrty, 

- polohový a výškový plán, popr. ďalšie prílohy. [6] 

 

Technická správa podľa [6] obsahuje popis terénu, účel prác, popis mapových a 

iných podkladov, popis prác v teréne a kancelárskych prác, súradnicové a výškové 

systémy, spôsoby stabilizácie a druhy pouţitých prístrojov a pomôcok. Zároveň sa musí 

v technickej správe uviesť dosiahnuté presnosti a zhodnotenie výsledkov. 

 

     1.3    Mapové podklady projektovej dokumentácie 

Ako je spomenuté v [29] poţiadavky 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 prevaţne počítačovou technikou. 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie stavieb je prehľadný polohopis a výškopis 

vyprojektovaného objektu, zakreslený spravidla na mape v mierke 1:10 000 aţ 1:50 000 a 

podrobný polohopis a výškopis zakreslený na mape 1:1 000 aţ 1:5 000. Mierka stavebných 

plánov sa riadi mnoţstvom podrobností, ktoré majú plány vyjadriť a je najčastejšie v 

mierke 1:100 aţ 1:500. [29] 
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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. [29] 

 

 

Podľa [29] 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. [29] 
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2 GEODETICKÉ ZÁKLADY ČESKEJ REPUBLIKY 

Podľa [16] sa geodetické základy skladajú z bodového poľa, z ktorého 

vychádzame z rôznych geodetických meraní. Bodové pole sa skladá z mnoţiny pevných 

bodov, jednoznačne vzájomne určené a orientované v náleţitej súradnicovej sústave. 

Pokiaľ je bod určený výškovo, hovoríme o výškopisných geodetických základoch. 

Polohopisné geodetické základy určujú bod polohovo. Dnes je pre Českú republiku 

legitímny pravouhlý súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv.  

 

     2.1    Křovákovo zobrazenie 

Podľa [6] konformné kuţeľové zobrazenie v obecnej polohe (Obr. 1), nesúce 

meno svojho autora Ing. J. Křováka, bolo v ČSR zavedené roku 1927. Dnes je pouţívané 

ako národné (neumoţňuje pri zachovaní presnosti výrazne prekročiť hranice štátu) pre 

civilné potreby. Body Besselovho elipsoidu sú konformne prevedené na tzv. Gaussovu 

guľu (r = 6381 km) a odtiaľ konformne na obecne poloţenú kuţeľovú plochu; pre tento 

postup je Křovákovo zobrazenie označované ako podvojné. Obecná poloha kuţeľa vedie 

k zúţeniu pruhov rovnobeţiek (zemepisné sú nahradené kartografickými), ktoré ohraničujú 

republiku a v dôsledku k zníţeniu maximálneho dĺţkového skreslenia o viac neţ 50%. 

Neskreslená zostala základná kartografická rovnobeţka S0 = 78° 10´ v.d. od Greenwicha). 

Ďalšou matematickou úpravou (zmenšením polomeru Gaussovej gule pri prechode 

z elipsoidu) bolo dosiahnutie toho, ţe vplyv extrémneho dĺţkového skreslenia, sledujúceho 

smer kartografických rovnobeţiek, bol zníţený na prostých 0,1 m na 1 km dĺţky 

(skreslenie 1,0001 na okrajoch štátu, uprostred 0,9999). 
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Obr.  1 - Křovákovo kartografické zobrazenie [27] 

 

     2.2    Súradnicový systém S-JTSK 

V súlade s [6] obraz základného poludníka v Křovákovom zobrazení, leţiaci za 

bývalou východnou hranicou štátu, je zvolený za osu +X pravouhlej pravotočivej sústavy. 

Počiatok je v obraze vrcholu kuţeľa, ktorý sa stotoţňuje s obrazom kartografického pólu, 

leţiaceho nad ruským Petrohradom. Poloha osy +Y odpovedá geodetickým pravotočivým 

systémom, tzv. ţe smeruje na kartografický západ; prebieha vysoko (asi 1 250 km) nad 

severnou hranicou štátu. Celé územie ČSR, resp. ČR a SR, leţia výhodne v I. kvadrante. 

Súradnice, ktoré sa uvádzajú v poradí Y, X, sa pre územie štátu výrazne formálne odlišujú. 

Pri zápise v metroch súradnica Y má 6 číslic pred desatinou čiarkou, kdeţto súradnica X 

má 7 číslic (prvá z nich je 1). 

 

Uvedený súradnicový systém je nazvaný ,,súradnicový systém Jednotnej 

trigonometrickej siete katastrálnej“ zo záväznou skratkou S-JTSK (Obr. 2). V stavebných 

výkresoch sa jeho označenie píše vľavo nad hornou hranou popisového poľa. [6]     
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 Obr.  2 - Súradnicový systém S-JTSK, kartografické poludníky a rovnobeţky [3] 

 

     2.3    Bodové pole 

Podľa [4] podstatou kaţdého merania je bodové pole (BP), umoţňujúce pripojenie 

celého merania do súradnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv (Balt po 

vyrovnaní).  

 

[4] Bodové polia sa delia podľa kategórií určenia polohy bodov na: 

- polohové bodové pole (PBP), 

- výškové bodové pole (VBP), 

- tiaţové bodové pole (TBP). [4] 

      2.3.1   Polohové bodové pole 

V zmysle [16] body bodového poľa majú podľa spôsobu ich umiestnenia, určenia 

a poslania rôznu dôleţitosť. 

 

Polohové bodové pole obsahuje: 

- základné polohové bodové pole (ZPBP), ktoré tvorí: 
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- body referenčnej siete nultého rádu, 

- body Astronomicko-geodetickej siete (AGS), 

- body českej štátnej trigonometrickej siete (ČSTS), 

- body geodynamickej siete, 

- podrobné polohové bodové pole (PPBP), ktoré tvorí: 

- zhusťovacie body,  

- ostatné pevné a dočasne stabilizované body. [16] 

 

      2.3.2   Stabilizácia a signalizácia bodov BP 

Podľa [16] stabilizáciou bodov rozumieme ich trvalé alebo dočasné vyznačenie 

v teréne. Spôsob stabilizácie je daný druhom bodu, teda či sa jedná o body ZPBP alebo 

PPBP. 

Stabilizácia bodov ZPBP, ktoré tvoria trigonometrické body Českej 

trigonometrickej siete I. - V. rádu. Body I. rádu, sa obvykle stabilizujú povrchovou 

značkou, ktorú tvorí pevný v hornej časti opracovaný kameň, na jeho hornej ploche je 

kríţikom vyznačená fyzická poloha vlastného matematického bodu. Ďalej sú to dva 

podzemné znaky, ktoré tvoria kamenné alebo sklenené dosky s kríţikmi, ktoré umoţňujú 

vykonať rekonštrukciu bodu pri zničení povrchovej značky. Pre všetky tri značky platí 

podmienka, ţe všetky leţia na zvislici (Obr. 3). Stabilizácia v niţších rádoch je 

jednoduchšia s jedným podzemným znakom. [16] 
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Obr.  3 - Stabilizácia trigonometrického bodu 

 

 

Niektoré trigonometrické body majú taktieţ prirodzenú, resp. fiktívnu stabilizáciu, 

napr. vo zvislých priemetoch stredov tyčí pod makovicou veţe kostola, kríţov, 

hromozvodov a pod. [16] 

 

Stabilizovaný bod, ktorý má byť pouţitý pre meranie musí byť označený - 

signalizovaný - viditeľnou vertikálnou značkou, aby sa mohol pouţiť pre horizontálne 

uhlové merania. [16] 

 

Podľa [16] mnohé trigonometrické body majú prirodzenú signalizáciu (kríţe, resp. 

tyče na veţiach, hromozvody) ostatné musia byť umelo označené. Umelé signalizačné 

prostriedky môţu byť trvalé alebo prechodné. K trvalým prostriedkom patria tyčové 

signály, pyramídy a triangulačné veţe (Obr. 4). 
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Obr.  4 - Signalizácia pomocou triangulačnej veţe 

 

 

Podľa [16] stabilizácia bodov PPBP, ktoré tvoria body 1. - 5. triedy presnosti, je 

daná ich triedou presnosti. Body 1. triedy presnosti sa stabilizujú ako trigonometrické body 

niţších radov a body 2. - 5. triedy sa zriaďujú predovšetkým: 

 

- na objektoch zo stabilizačnou značkou, napr. na nivelačných kameňoch, značkách 

orientačných a zaisťovacích bodov, stabilizácií tiaţových bodov, hraničných kameňoch 

na správnych hraniciach, na mostíkoch a priepustkách s nivelačnou klincovou značkou, 

- na vstupných šachtách podzemných vedení, 

- na technických objektoch, najmä na rohoch budov. [16] 

 

Podľa [16] trvalú stabilizáciu bodov moţno vykonať: 

- vysekaním kríţiku na opracovanej ploche skaly, 

- klincovými značkami v skale alebo čapovými značkami na budovách, 

- oceľovými trubkami v betónových blokoch (30 x 30 x 80 cm), 

- oceľovými trubkami priemeru najmenej 30 mm a dĺţky 60 cm, 

- výnimočne opracovaným kameňom 12 x 12 x 60 cm s vytesaným kríţikom. [16] 

-  
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Prechodná stabilizácia sa realizuje napr. dreveným kolíkom, oceľovou trubkou, 

klincom v asfaltovom povrchu a pod. [16] 

 

Signalizácia bodov PPBP sa vykonáva väčšinou len prechodnými signálmi, ako sú 

výtyčky, signály postavené na statívoch a pod. [16] 

 

     2.4    Výškový systém Bpv 

Podľa [2] dosiaľ záväzným výškovým systémom ČR a SR je systém s označením 

Balt po vyrovnaní zo skratkou Bpv, ktorý je odvodený od vodočtu v ruskom Kronštate. Bol 

pouţívaný ako jednotný systém európskych zemí bývalej Rady vzájomnej hospodárskej 

pomoci. Pribliţne platí vzájomný prevod: Bpv = J - 0,42 m. 

 

      2.4.1   Výškové bodové pole  

Podľa [1] z dnešného hľadiska (viz. Zb. zákonov č. 31/1995) je výškové bodové 

pole (VBP) ČR členené na: 

 

 základné výškové bodové pole (ZVBP), 

- základné nivelačné body (ZNB), 

- body českej nivelačnej siete I. aţ III. rádu (záväzné 

označenie ČSNS), 

 podrobné výškové bodové pole (PVBP), 

- nivelačné siete IV. rádu, 

- plošné nivelačné siete (PNS), 

- stabilizované body technických nivelácií. [1] 

 

V zmysle [1] základné výškové bodové pole (ZVBP) obsahuje 

 

 Základné nivelačné body (ZNB), ktoré sú vhodne rozmiestnené po celom 

území ČR. Z celkového počtu jedenástich bodov je najznámejší základný predvolený bod 

pre Českú republiku I Lišov (Obr. 5), ktorý sa nachádza cca 10 km sv. od Českých 
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Budějovic. Výšky všetkých ZNB boli určené a pravidelne sa overujú pomocou veľmi 

presnej nivelácie (VPN). [1] 

 ČSNS I. rádu je tvorená nivelačnými ťahmi zoskupenými do nivelačných 

polygónov. Ich dĺţka je 300 - 400 km, vytvárajú uzavreté obrazce a ohraničujú tzv. 

nivelačné oblasti I. rádu. Tieto oblasti sa označujú od západu k východu a po vrstvách od 

severu k juhu veľkými písmenami A, B, C, ... a v pohraničných oblastiach od ašského 

výbeţku Z1 aţ Z10 na severe ČR a Z11 aţ Z17 na juhu ČR. Jednotlivé nivelačné ťahy sa 

potom označujú dvojicou veľkých písmen styčných oblastí a názvy miest, kde ťah začína 

a končí. Meranie sa vykonáva pomocou veľmi presnej nivelácie (VPN).  

 ČSNS II. rádu vznikla vloţením nivelačných ťahov II. rádu do jednotlivých 

polygónov I. rádu. Tieto ťahy tvoria spoločne s časťami ťahov I. rádu opäť uzavreté 

polygóny s obvodom okolo 100 km a ohraničujú oblasti II. rádu. Oblasti sú označené 

dvoma písmenami, veľkým písmenom oblasti I. rádu a malými písmenami a, b, c, ... opäť 

po vrstvách od západu k východu a od severu k juhu. Jednotlivé nivelačné ťahy sa potom 

označujú veľkým písmenom oblasti I. rádu, dvoma malými písmenami styčných oblastí II. 

rádu a názvami miest počiatkov a konca ťahov. Meranie sa vykonáva pomocou veľmi 

presnej nivelácie (VPN). 

 ČSNS III. rádu tvorí nivelačné ťahy III. rádu, ktorými je ďalej zhustená sieť 

I. a II. rádu. Označuje sa veľkým písmenom oblasti I. rádu, malým psmenom oblasti II. 

rádu, poradovým číslom a názvom miest začiatku a konca ťahu. Meranie sa vykonáva 

pomocou presnej nivelácie (PN). [1] 
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Obr.  5 - Základný nivelačný bod ČR [10] 

 

Podľa [5] podrobné výškové bodové pole (PVBP) obsahuje 

 Nivelačnú sieť IV. rádu tvorenú nivelačnými ťahmi IV. rádu, ktoré sa označujú 

veľkým písmenom oblasti I. rádu, malým písmenom oblasti II. rádu, ďalej 0 s poradovým 

číslom a názvami miest začiatku a konca ťahu. Meranie sa vykonáva pomocou presnej 

nivelácie (PN). 

 Plošné nivelačné siete (PNS), ktoré sa budujú podľa potreby spravidla pre územie 

obce a označujú sa poradovým číslom a názvom obce. 

 Výškové indikačné body (VIB), ktoré sa stabilizujú v geologicky významných 

lokalitách, kde vytvárajú výškové indikačné pole pre sledovanie vertikálnych pohybov 

zemskej kôry. Výšky týchto bodov sa určujú periodicky pomocou zvlášť presnej nivelácie 

(ZPN). [5] 

 

      2.4.2   Stabilizácia a signalizácia výškových bodov 

V súlade s [1] stabilizácia výškových bodov je buď 

- prirodzená (vyhladené vodorovné plošky 10 x 10 cm, prípadne doplnené 

pologuľovým vrchlíkom uprostred) napr. u ZNB, 

- umelá z materiálu vzdorujúceho korózií (temperovaná liatina, mosadz, oceľ 

atď.). [1] 
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ZNB sú často prekryté ihlanovým pomníkom s dutinou alebo zcela neprístupné, 

doplnené vonkajšou prístupnou značkou a jedným alebo viacerými zaisťovacími bodmi. 

Existujú tieţ stabilizácie sklenenou kockou alebo značkou z Monelovho kovu 

s pologuľovým výčnelkom hruškovitého tvaru. [1] 

 

Podľa [1] v súčasnej dobe sa všetky body výškového bodového poľa I. - IV. rádu 

i PNS stabilizujú značkami zo sivej liatiny, ktoré sú buď  

 

- čapové (osadené zo strany) (Obr. 6a) 

- klinové (osadené zhora) (Obr. 6b). [1] 

 

 

Obr.  6 - Čapová a klinová značka [1] 

 

V zmysle [5] nám hovorí, ţe značky sa osadzujú zo strany do vhodných objektov 

(skala, trvalé podpivničené budovy, piliere mostov a pod.) alebo zhora (priepustky, 

nivelačné kamene a pod.). Značka sa umiestňuje vţdy tak, aby nad ňou bol voľný priestor 

pre zvislé postavenie trojmetrovej nivelačnej late. V poľnej trati, kde nie sú vhodné 

prirodzené ani umelé stavebné objekty, sa pouţívajú nivelačné kamene (ţulový kváder 25 

x 25 x 100 cm), ktoré sa umiestňujú na vodorovnú betónovú vrstvu v hĺbke 1 m od 

povrchu terénu a zabetónujú sa d výšky 60 - 70 cm (Obr. 7). Do opracovanej hlavy kameňa 

sa značka osadzuje zhora alebo zo strany. 
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Obr.  7 - Nivelačný kameň [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa [1] signalizácia výškových bodov je len prechodná - pri meraní nivelačnou 

latou alebo iným meradlom. Pre ľahšie vyhladanie nivelačných bodov sa v poľnej trati 

osadzujú ochranné červeno-biele tyče (OT) s plechovou ceduľkou a nápisom “Štátna 

(podrobná) nivelácia - poškodenie sa trestá“ (Obr. 8). Tieto tyče sa osadzujú v blízkosti 

nivelačného kameňa či skalnej stabilizácie obdobne ako u trigonometrických bodov. 

U skalných stabilizácií bývajú osadené tieţ ţelezné roxory najčastejšie šikmo ku skalnému 

podloţiu a bývajú zvýraznené farbou.  

 

 

Obr.  8 - Nivelačný bod s ochrannou červeno-bielou tyčou 
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V miestnej trati sa nad nivelačnou čapovou značkou umiestňuje len plechová 

tabuľka s nápisom “Štátna (podrobná) nivelácia - poškodenie sa trestá“(Obr. 9). [1] 

 

 

Obr.  9 - Plechová tabuľka umiestnená nad nivelačnou značkou [25] 

 

 

3 TECHNOLÓGIA GNSS 

Podľa [14] z anglického Global Navigation Satellite Systém je globálny 

navigačný satelitný systém sluţba, umoţňujúca za pomoci druţíc priestorovo určovať 

polohu objektov  kdekoľvek na povrchu Zeme. Čo sa týkajúc najpouţívanejších GNSS 

systémov je americký navigačný systém NAVSTAR GPS a ruský navigačný systém 

GLONASS. Technológie GNSS sú nespočetnekrát uţívané v rôznych oboroch a ich 

význam postupom rokov nespočetne rastie. Najmä  vyuţitie v určitých druhoch dopravy je 

neoddeliteľnou súčasťou kaţdodenného ţivota. S touto technológiou sa ďalej môţeme 

stretnúť napríklad v geodézií, staviteľstve, ťaţobnom priemysle, poľnohospodárstve. 

 

V zememeračstve sa technológia GNSS pouţíva napríklad pri vytyčovacích 

prácach. Na území ČR sú spôsobilé dva systémy, ku ktorým je moţné sa pripojiť. Ide 

o americký NAVSTAR GPS a ruský GLONASS. [14] 
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     3.1    Výhody a nevýhody technológie GNSS 

V súlade s [14] pri porovnávaní prostých meračských metód, techniky 

s technológiou GNSS, dospeli by sme k úsudku, ţe technológia GNSS nám naskytuje 

mnoho výhod i nevýhod. 

 

Výhody vyuţitia technológie GNSS: 

 

- medzi jednotlivými meranými bodmi nevyţaduje sa priama viditeľnosť, 

- meranie je vykonateľné kedykoľvek a za akýchkoľvek atmosférických 

situácií na zemskom povrchu, 

- určenie polohy bodu je s veľkou rýchlosťou, 

- trojrozmerné súradnice sú priamo poskytované. [14] 

 

Nevýhody vyuţitia technológie GNSS: 

 

- je nemoţné merať v podzemí, v budovách atď., 

- doţaduje sa priama viditeľnosť na oblohu, 

- presnosť je zhoršená pri meraním v hustých porastoch a v hojne 

zastavanom intraviláne, 

- je nevyhnutné prijímať signál z minimálne štyroch druţíc, 

- veľkosť elevačnej masky musí byť väčšia ako 10°, 

- presnosť je závislá na prevádzkovateľovi systému. [14] 

 

     3.2    Faktory interferujúce presnosť 

[14] nám hovorí, ţe presnosť polohy bodu pomocou GNSS je určená 

ovplyvnením viacerých faktorov. Relatívna presnosť určenia polohy je rozhodujúcejšia pre 

geodetické aplikácie. 
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Faktory z najvýznamnejšieho hľadiska ovplyvňujúce určenie polohy bodov sú:  

 

 Dĺţka merania intervalu 

Je zrozumiteľné, ţe čím väčší čas budeme observovať na jednom bode, tým 

presnejšia bude poloha určovaného bodu. Ale predsa po šiestich hodinách observovania sa 

uţ poloha bodu vôbec nemení. [14] 

 

 Šum a odraz signálu 

Jedná sa o vlnenie, kedy môţe dôjsť ku odráţaniu od iných objektov. K tomuto 

odrazu prichádzame vtedy, keď druţice sú blízko elevačnej masky teda 15° nad obzorom, 

alebo korunami stromov prechádza signál, naráţa o výškové budovy a podobne. Pre túto 

moţnosť sa dá nastaviť v prístroji výškový filter alebo sa pouţije ochranný tanier. 

V prípade, ţe výskyt odrazených signálov je závislí na geometrickom usporiadaní druţíc 

a prijímača v teréne, je komplikované ho detekovať. [14] 

 

 Počet druţíc s konfiguráciou nad meraným bodom 

Pre ideálne určenie polohy bodu sa vyţaduje signál minimálne zo štyroch druţíc, 

pre zber a je potrebné aby sa nachádzali nad elevačnou maskou. Väčší objem polyéderu 

zaisťuje lepšiu konfiguráciu. Tzv. je pre štyri druţice výhodné, ak sa nachádzajú tri druţice 

nízko nad obzorom, ale nad elevačnou maskou a jedna druţica viac-menej v zenite (Obr. 

10). [9] 

 

 

Obr.  10 - Konfigurácia druţíc - vhodná konfigurácia na ľavo, nevhodná 

konfigurácia na pravo 
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 Zdravotný stav druţíc 

V navigačnej správe sú zvyčajne uvádzané údaje o stave druţíc. Poprípade, ak je 

niektorá z druţíc vygenerovaná ako nezdravá je nahradená rezervnou druţicou. Avšak ak 

ide o vypustenie novej druţice na obeţnú dráhu, o pripravovanú údrţbu, ako sú napríklad 

korekcie hodín alebo korekcie obeţnej dráhy, nápravu neobvyklého správania sa druţice 

alebo mimoriadneho testovacieho obdobia, Ministerstvo obrany USA obvykle informuje 

dopredu, ktorá druţica a kedy bude prevedená do pomeru nezdravá v jej navigačnej správe. 

[14] 

 

 Anti-spoofing 

V záleţitosti vojny, môţe nepriateľ vysielaním klamlivých informácií, ktoré môţu 

pôsobiť ako signály z druţíc, ale mali by zrozumiteľne úplne chybný obsah. Pre tento 

dôvod je šifrovaný P-kód (Y-kód). Toto znamená, ţe v prípade civilných aplikácií by 

určovanie presnej polohy nebolo moţné v reálnom čase a údaje o polohe by boli nepresné. 

[14] 

 

     3.3    Systém NAVSTAR GPS 

Podľa [16] nám hovorí, ţe systém NAVSTAR (Navigation System Time And 

Ranging - Navigačné určovanie času a vzdialenosti pomocou druţíc) GPS (Global 

Positioning System - Globálny polohový systém) je rádio navigačný systém vybudovaný 

na báze umelých druţíc Zeme. Je prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov 

amerických. Tento systém bol vyvinutý pre presnú navigáciu v reálnom čase. Znamená to, 

ţe poloha musí byť známa hneď (do 1 s) po meraní. Polohová presnosť je okolo 10 - 15 m, 

čo pre navigačné účely stačí. Pouţitím ďalších metód sa zvyšuje presnosť aţ na niekoľko 

cm.  

 

GPS vypovedá niekoľko výhod v porovnaní s beţnými meračskými metódami: 

 nevyţaduje sa priama vzdialenosť medzi bodmi, 

 systém je presný a rýchly,  

 dodáva trojrozmerné súradnice, 

 slúţi beţ ohľadu na dennú dobu. [16] 
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Nevýhody: 

 nemoţno merať v podzemí, 

 problematické meranie v hustých priestoroch alebo v zastavaných 

oblastiach,  

 v údoliach problémy s meraním. [16] 

  

     3.4    Systém GLONASS 

Ako sa spomína v [22] jedná sa o ruský druţicový navigačný systém. Na jeho 

obeţných dráhach sa nachádza 24 druţíc, ktoré tvoria nosný prvok systému. Obeh druţíc  

(Obr. 11) sa vykonáva po troch zhruba kruţnicových dráhach a ich sklon nad povrchom 

Zeme je 64,8°. Plnú navigačnú dostupnosť na celom území Ruska so 100% pokrytím 

zabezpečuje kozmický segment vysielaním minimálne 18 druţíc. Pokrytím celej planéty 

Zem je zabezpečené 21 druţíc spolu s 3 záloţnými druţicami. 

 

Podľa [22] princíp merania je podobný ako pri americkom systéme Navstar GPS. 

Operácie dekódovania časových značiek, kódovej informácie o polohe druţice vzájomne 

s príjmom signálu a zistenia vzdialenosti druţice je automaticky vykonávané prijímačom 

Glonass.  

 

Údaje v kódovej informácií a výsledky merania nám predstavujú vstupné dáta. 

Tieto dáta nám slúţia pre výpočet navigačnej úlohy k získaniu parametrov pohybu 

a zemepisných súradníc. Dodatočne sú v číslicovom počítači zariadenia prijímača riešené 

navigačné výpočty. Tie sú riešené automaticky za pouţitia aproximačnej metódy 

najmenších štvorcov. Pomocou výpočtov získame tri súradnice polohopisné, vysoko 

presnú časovú informáciu a rýchlosť zariadenia s prijímačom, to nám hovorí [22]. 
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Obr.  11 - Predpokladaná konštelácia druţíc na obeţnej dráhe [20] 

     3.5    Systém GALILEO 

Navigačný satelitný systém GALILEO je podľa [20] systém, ktorý po tom ako 

budú hotové všetky segmenty a vypustené druţice, by sa mal stať eventualitou 

k americkému systému GPS a ruskému systému GLONASS. Realizácia výstavby tohto 

systému spadá pod Európsku Úniu.  

 

Kozmický segment systému GALILEO sa má skladať z 30 operačných druţíc, 

obiehajúce Zem vo výške 23 000 km nad jej povrchom, po dráhach so sklonom 56° 

vzhľadom ku zemskému rovníku situované v troch rovinách posunutých vzájomne voči 

sebe o 60° uzlovej priamky. Ďalej bude obsahovať navyše tri druţice, ktorá bude kaţdá 

v jednej rovine tvoriť operačnú zálohu na obeţnej dráhe. Pri vyskytnutí nejakého 

technického problému akejkoľvek druţice, môţe byť segment náhle doplnený o plný 

počet, to nám hovorí [20]. 

 

Plánované sluţby poskytnutia systémom GALILEO: 

- vyššia presnosť dostupná pre všetkých uţívateľov, 

- väčšie pokrytie signálom z druţíc, obiehajúce na vyšších obeţných dráhach, 

- spoľahlivejší, verejne dostupnejší satelitný navigačný systém, vyuţiteľný pre 

európske štáty, ale i pre vojenské účely. [20] 
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     3.6    Obecná štruktúra systému GNSS 

I keď sa systém GPS dnes vyuţíva rozsiahle, predovšetkým civilne, bol navrhnutý 

a vyvinutý primárne a doteraz je spravovaný Ministerstvom obrany USA. Nevylučujú sa 

do budúcna ani respektívne zmeny a diskusie o jeho budúcom zaradení, ktoré neustále 

prebiehajú [21]. 

 

Tri segmenty, ktorými je tvorený systém GPS: 

- kozmický segment, 

- riadiaci segment, 

- uţívateľský segment. [21] 

 

Systém GLONASS je na podstate [21] vyvinutý bývalým Sovietskym zväzom 

a prevádzkovaný armádou ruskej federácie. V rokoch 1996 - 2001 bola kozmická súčasť 

systému GLONASS v úpadku, druţice boli neaktuálne, alebo disfunkčné a celý systém 

stagnoval. Začiatkom roku 2001 aţ dodnes bolo začaté jeho systematické obnovenie do 

plného operačného stavu.  

 

Segmetny systému GLONASS: 

- kozmický segment, 

- riadiaci a kontrolný segment, 

- uţívateľský segment. [21] 

      3.6.1   Kozmický segment 

 Systém NAVSTAR GPS 

 

Podľa [14] pri tomto systéme je kozmický segment tvorený sústavou druţíc, 

systematicky porozdeľované na svojich obeţných dráhach, ktoré vysielajú navigačné 

signály. Systém pozostáva z 24 druţíc pri plnej konštelácií. Tvorí ho 21 navigačných 

druţíc, doplnených o 3 záloţné druţice obiehajúce planétu Zem. Obeh Zeme druţíc je v 12 

hodinových pravidelných intervaloch. S výnimkou týchto 24 druţíc, by malo byť 

nachystaných ďalších 7 záloţných druţíc, ktoré v prípade poruchy druţíc v kozmickom 

segmente by mohli byť vypustené. Obeţné dráhy (Obr. 12) voči Zemi sa vytvárajú v stálej 
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polohe. Zvolenie výšky obeţnej dráhy druţice je tak, aby druţica opisovala zhodnú 

trajektóriu na povrchu Zeme a vzájomnú polohu rovnako nad zreteľným daným bodom, 

kaţdých zhruba 12 hodín. Druţicová konštelácia je tvorená šiestimi obeţnými dráhami so 

4 druţicami. Sklon obeţnej dráhy je zhruba 55 stupňov k polárnej rovine. 

 

 

Obr.  12 - Znázornenie obeţných dráh kozmického segmentu [8] 

 

 Systém GLONASS 

 

V [14] je spomenuté, ţe kozmický segment systému GLONASS tvoria tri kruhové 

dráhy so sklonom 120 stupňov. Osem symetrických pozícií po 45 stupňov je na kaţdej 

obeţnej dráhe. Touto konšteláciou je typické a význačné, ţe kaţdých osem siderických dní 

sa druţica vyskytuje na rovnakom mieste nad Zemou. Kozmický segment je tvorený 21 

aktívnymi druţicami a s 3 záloţnými druţicami na obeţnej dráhe. Obeh druţíc po 

kruhových dráhach je vo výške 19 000 km nad zemským povrchom. Doba obehu druţice 

je 11 hodín a 15 minút. Pokiaľ je na obeţnej dráhe 21 druţíc, systém zabezpečuje 

kontinuálnu viditeľnosť na 4 druţice z 97% zemského povrchu a viditeľnosť minimálne na 

5 druţíc z 99% zemského povrchu. 
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      3.6.2   Riadiaci segment 

 Systém NAVSTAR GPS 

 

Podľa [14] poslaním riadiaceho segmentu (Obr. 13) je riadenie celého globálneho 

polohového systému. Z obzoru uţívateľa je prioritnou úlohou tohto segmentu oţivenie 

údajov obsiahnutých v navigačných správach. Tento segment je vytváraný systémom 

štyroch pozemných monitorovacích staníc, rozmiestnených rovnomerne okolo celej Zeme. 

Hlavná riadiaca stanica je umiestnená na vojenskej leteckej základni Falcon Springs 

v Colorade. Mala by byť chránená aj proti hrozbe jadrového útoku a mala by zabezpečiť 

činnosť systému GPS. Následne tento segment zahŕňa aj tri stanice, umoţňujúce vysielať 

na druţice údaje o nastaveniach hodín a efemeridách. Schopnosť dostať aktualizované 

údaje aj niekoľkokrát za deň dokáţe kaţdá druţica. 

 

Úlohou monitorovacích staníc je merať druţicami vysielané signály a prenášanie 

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

efemeridách a korekcie hodín pre individuálne druţice. Následne sú tieto údaje prenesené 

na vysielacie stanice. Potom aspoň raz za deň vysielacie stanice vysielajú údaje 

o efemeridách a nastavení hodín na druţice. Za pomoci rádiových signálov vysielajú 

potom druţice údaje o presnom čase do GPS prijímačov a obeţných dráhach. [14]  

 

 

Obr.  13 - Schéma riadiaceho systému GPS [4] 
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 Systém GLONASS 

 

Podľa [23] pri systéme GLONASS tento segment pozostáva z: 

-    riadiaceho strediska, 

-    3 rozšírených staníc,  

-    5 povelových staníc,  

-  10 monitorovacích staníc. [23] 

 

Podľa [23] pozemný segment (Obr. 14) sa skoro celý nachádza na území Ruskej 

federácie, z čoho vychádza časové obmedzenie, kedy kozmický segment môţe byť 

monitorovaný. Ako sa rozpadol Sovietsky zväz, nastala redukcia staníc na území Ruska 

s výnimkou jednej sledovacej stanice. V následných časoch sa očakáva rozširovanie 

systému. 

 

Funkciami pozemného riadiaceho komplexu sú podľa [23] napríklad meranie 

a predikcia efemeríd jednotlivých druţíc, prevod predikovaných efemeríd, korekcia hodín 

a almanachu na druţice. Ďalej je to synchronizácia hodín na druţiciach so systémovým 

časom GLONASS, údrţba druţíc, sledovanie a riadenie.  

 

Riadiace centrum prevádzkované Kozmickými silami Ruskej federácie je 

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

a zladenie všetkých funkcií systému GLONASS. [23] 

 

Obr.  14 - Schéma riadiaceho systému GLONASS [5] 
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      3.6.3   Uţívateľský segment 

 Systém NAVSTAR GPS 

 

Uţívateľský segment sa skladá z uţívateľov, GPS prijímačov a vyhodnocovacích 

nástrojov a postupov. Prijímače GPS na podstate získaných signálov z druţíc vykoná 

predbeţné výpočty polohy, rýchlosti a času. Pre získanie všetkých štyroch súradníc, (x, y, 

z, t), je potrebný signál aspoň zo 4 druţíc. GPS prijímače sú konštruované k  rôznorodým 

účelom, ako trebárs pre navigáciu, meračstvo (Obr. 15), určovanie polohy, meranie 

presného času a iné účely: 

- Navigácia v trojrozmernom priestore, patrí k základným úlohám, ktoré sú riešiteľné 

pomocou tohto systému. Prijímače navigácie sú konštruované a vyrobené pre letecké 

zloţky, pozemné vozidlá, lode, kozmické telesá a taktieţ aj v oblasti turistiky. [14] 

- Určovanie polohy presne je moţné na princípe siete referenčných staníc, umiestnených 

na bodoch so známou polohou, upresňujúce polohu určovaného bodu pomocou 

korekcií na opravu výpočtu z mobilných staníc. [14] 

- Následným prípadným vyuţitím je dodávanie presného časového signálu a prípadne aj 

kmitočtového štandardu. K týmto zámerom sú vyvinuté špeciálne GPS prijímače, 

umoţňujúce nastavenie presného času a prípadne aj presnú frekvenciu. [14]  

 

 

Obr.  15 - Meračská geodetická aparatúra 
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 Systém GLONASS 

 

Podľa [23] a [24] uţívatelia v Európe v tomto systéme sú predovšetkým z radov 

geodetov a vedeckých pracovníkov. Civilné vyuţitie systému nie je rozšírené. Dňom 18. 

mája 2007 ruský prezident Vladimír Putin formálne podpísal výnos o sprístupnení systému 

GLONASS pre nevojenské účely. 

 

Tento segment je malý, pokiaľ bol zanedbaný vývoj prijímačov. Tým pádom je aj 

malý počet uţívateľov, vyuţívajúci sluţby ponúkané týmto systémom. Uskutočňovali sa 

rozsiahle investície do vývoja aplikácií a výroby nových zariadení pre uţívateľov a taktieţ 

do oblastí vývoja aplikácií v rozličných sektoroch priemyslu. [23] [24] 

 

     3.7    Česká priestorová observačná sieť - CZEPOS 

Podľa [7] výrazným navýšením pohodlia prináša pouţívateľom budovanie 

permanentných referenčných staníc po celom svete. Štátne a ústredné zloţky takmer 

všetkých vyspelých krajín na svete prisľúbili k názoru vybudovania siete permanentne 

fungujúcich staníc GNSS, zároveň určujúce a vysielajúce korekcie pre uţívateľov 

operujúcich na území daného štátu. Existencia týchto sieti a nepretrţitých informácií 

zabezpečuje meranie len jednou aparatúrou s vyuţitím metód relatívneho (diferenciálneho) 

určovania polohy. Pri vysielaní korekcií v reálnom čase je moţné vyuţívať a aplikovať 

metódu RTK.  

 

CZEPOS (Obr. 16) poskytuje uţívateľom globálnych navigačných satelitných 

systémov (GNSS) korekčné dáta pre presné určenie pozície na území Českej republiky. 

Spravuje ho a prevádzkuje Zememeračský úrad ako súčasť geodetických základov Českej 

republiky. [7] 
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CZEPOS je moţné vyuţiť: 

- pre určovanie pozície pevného či pohybujúceho sa stanoviska v reálnom 

čase, 

- pre presnú navigáciu v doprave a automatické riadenie poľnohospodárskych 

či stavebných strojov, 

- pre presnú lokalizáciu objektov v teréne a jej následnú začlenenie 

v geografických informačných systémoch (GIS). Vyuţitie je v celej škále oborov: 

stavebníctvo, energetika, hydrológia, poľnohospodárstvo a iné, 

- v oblasti výskumu, najmä v geodynamike či GPS meteorológií. [7] 

 

CZEPOS nachádza široké uplatnenie v zememeračstve a katastri nehnuteľností 

(zameranie alebo vytyčovanie vlastníckych hraníc, určovanie súradníc geodetických 

bodov, mapovanie). Je zároveň súčasťou geodetických základov. [7] 

 

 

Obr.  16 - Sieť permanentných staníc GNSS Českej republiky [26] 

 

 

 

 



Jakub Jantoš: Vyhotovení podkladu pro projekt parkoviště Domu kultury Poklad 

38 

2016 

 

     3.8    Diferenčný globálny polohový systém 

Podľa [11] diferenčné metódy, zaloţené na princípe relatívnych meraní, zvyšujú 

presnosť určovania polohy bodov v zrovnaní s absolútnymi metódami. Vychádzajú 

z predpokladu, ţe v simultánnych meraniach dvoma alebo viacerými prijímačmi GPS sa 

vyskytujú rovnaké (spoločné) chyby. Jeden z prijímačov sa volí ako referenčný (referenčná 

stanica) a umiestňuje sa na známom geodetickom bode. Spoločné chyby sú tvorené 

predovšetkým oneskorením signálov pri prechode atmosférou, chybami druţicových hodín 

a chybami efemeríd. Korekcie vypočítané pre referenčné stanice na známom (danom) 

geodetickom bode sa prenášajú na ostatné zameriavané body a sú pribliţne povaţované za 

totoţné. Chyby vznikajúce v prijímači môţu byť odstránené len dodatočným spracovaním. 

 

Metódy DGPS vyuţívajú rôznych druhov korekcií, zavádzajú ich v rôznom čase 

a na rôznych miestach. [11] 

 

Rozlišujú sa korekcie:  

- súradníc prijímača, 

- meraných veličín, 

- polohy a času druţíc. [11] 

 

Korekcie polohových druţíc sa získavajú ako rozdiely daných súradníc 

referenčnej stanice a súradníc vypočítaných meraní prijímačom na tomto bode. [11] 

 

Korekcie meraných veličín sú pouţívané častejšie. Ide o korekcie kódových 

a fázových meraní. [11]  

 

Korekcie polohy a času druţíc sa vyuţívajú spravidla len u veľkoplošných DGPS. 

Potom musí byť zriadená sieť sledovacích staníc na veľkom území, ktoré odovzdávajú 

merania do hlavnej stanice. Tu sa pravidelne vypočítavajú a vysielajú uţívateľom korekcie 

priestorovej polohy druţíc, korekcie chýb hodín druţíc a mapa korekcií ionosférického 

omeškania nad celou oblasťou. [11] 
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Korekcie sa vysielajú v celej záujmovej oblasti pomocou rádia. K základným 

poţiadavkám na rádiový kanál patrí: pokrytie celého územia, dostatočná prenosová 

rýchlosť a spoľahlivosť prenosu. [11] 

 

Pre geodetické metódy určovania polohy bodov sa pouţívajú fázové merania 

a budujú sa siete referenčných staníc pre zvolené územie (niekedy celého štátu), ktoré majú 

riadiace a vyhodnocovacie centrum. Riadiace stanice vyhodnocujú merania referenčných 

staníc a vypočítavajú  diferenčné korekcie pre ľubovoľný bod vnútri siete referenčných 

staníc. [11] 

 

     3.9    Metóda RTK 

Ako sa popisuje v [12], zásada RTK (Real Time Kinematic) spočíva v náhlom 

prenose odmeraných údajov referenčného, nepohybujúceho sa prijímača o známych 

súradniciach - base, za pomoci rádiového spojenia do pohybujúceho sa prístroja - rovera. 

Ten má v sebe vstavaný softvér na spracovanie fázových meraní, takţe ihneď po 

inicializácií sa z meraní prevzatých z referenčného prijímača a z vlastných meraní môţu 

tvoriť diferencie a vykonať celkové spracovanie relatívneho určovania polohy s vyuţitím 

vysielaných efemeríd.  

 

Spomalenie spracovania je len niekoľko sekúnd po meraní, takţe ide prakticky 

o prácu v reálnom čase. Inicializácia sa realizuje výhradne metódou OTF, pričom stačí 

meranie počas 30 sekúnd. Po inicializácií meranie môţe postupovať buď spojite na 

ustavične sa pohybujúcom rover-y, alebo sa rover na krátky okamţik zastaví na meranom 

bode. Ak sa prijem signálu zastaví treba opäť určiť ambiguity metódou OTF. Spoľahlivosť 

RTK závisí najmä od úkonu rádiového modemu zabezpečujúceho spojenie referenčného 

a pohybujúceho sa prijímača. [12] 
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Ako sa píše v [12], softvéry metódy RTK poskytujú okrem moţnosti práce 

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

v rovinnom systéme s tým, ţe majú moţnosť výberu kartografického zobrazenia. 

S výnimkou toho majú aj vstavanú moţnosť určenia transformačných parametrov na 

základe merania zhodných bodov. 

 

Zloţkou výsledkov merania, zobrazovaných na displeji rover-a sú s výnimkou 

rovinných súradníc v určenom súradnicovom systéme aj výšky (elipsoidické, alebo 

v prípade poznatkov priebehu geoidu aj nadmorské) ako aj charakteristiky presnosti 

určenia momentálnej polohy. [12] 
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4 POLOHOPISNÉ MERANIE 

Ako je uvádzané v [15] pod pojmom podrobné polohopisné merania sa rozumie 

zameranie podrobných bodov, teda podrobných polohových bodov, ktorých spojnice tvoria 

obvod predmetov a objektov meraní. Súbor zameraných a zobrazených podrobných 

polohových bodov, ich spojníc a mapových značiek sa nazýva polohopis, ktorý verne 

určuje a zobrazuje v určitej mierke rovinné geometrické vzťahy medzi jednotlivými bodmi.  

Potom teda meranie polohopisu je zameranie bodov, ktoré sa zobrazia v mape. 

 

Podrobné polohopisné merania je moţno realizovať rôznymi metódami. Pri ich 

voľbe je smerodajný charakter zameriavaného územia, jeho členitosť, vegetačný kryt, 

zastavanie a jeho hustota, frekvencia prevádzky a mierka budúceho zobrazenia v mape. 

[15] 

     4.1    Polárna metóda 

Podľa [6] je polárna metóda základnou metódou (Obr. 17) podrobného 

polohového merania. Túto metódu pouţívame v prehľadnom teréne. Pri polárnej metóde 

určujeme polohu bodu pomocou polárnych súradníc, vodorovného uhla a dĺţky. Ako 

pevné body, sa pouţijú body polohového bodového poľa, ktoré sa musí v prípade potreby 

zhustiť. Súčasne s meraním polohopisu sa určia všetky pomocné meračské body, ktoré sa 

spravidla osadzujú dočasnou stabilizáciou. Meračské práce postupujú tak, ţe stanoviskom 

prístroja je vţdy bod podrobného polohového bodového poľa alebo meračský bod, ktorý uţ 

bol zameraný. 
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Obr.  17 - Princíp určenia polohy bodu polárnou metódou 

Kde:  

ω1 - vodorovný uhol, 

ωz - zenitový uhol, 

s´ - šikmá dĺţka,  

501,502 - základnica. 
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5 VÝŠKOVÉ MERANIE 

V súlade s [18] projektovanie a výstavba stavebných objektov si uţ od 

vypracovania urbanistického riešenia aţ po osadenie a vybudovanie stavebného objektu 

v teréne vyţaduje, aby mapový podklad na vypracovanie projektu obsahoval okrem 

polohopisu aj výškopis. V mnohých prípadoch znalosť výškových pomerov je dôleţitejšia 

ako polohopis. Na určenie výškových pomerov vyuţívame výsledky výškového merania, 

pri ktorom sa určujú výškové rozdiely h medzi bodmi zemského povrchu, resp. objektu. 

Nadmorskú výšku HB bodu B získame, keď k nadmorskej výške HA bodu A pripočítame 

podľa znamienka výškový rozdiel hAB, čiţe 

                                  .                                                   (1)                                                                                                  

 

Podľa [18] výškou bodu rozumieme zvislú vzdialenosť bodu od jeho priemetu na 

hladinovú plochu. 

 

Absolútna výška bodu je zvislá vzdialenosť bodu od nulovej hladinovej plochy. 

Pretoţe táto je odvodená od strednej hladiny mora, označujeme ju ako nadmorskú výšku.  

Relatívna výška bodu je zvislá vzdialenosť od hladinovej plochy prechádzajúcej 

bodom s ľubovoľnou výškou a nazývame ju tieţ výškovým rozdielom - prevýšením. [18] 

 

     5.1    Trigonometrické meranie výšok 

Pri tejto metóde sa výškový rozdiel (prevýšenie) dvoch bodov určuje na základe 

riešení trojuholníka (pravouhlého alebo obecného) historický základ metódy, alebo navyše 

s uváţením fyzikálnych vlastností Zeme a zemskej atmosféry - nový moderný pohľad. 

V prípade, ţe nie je moţné priame meranie výšky objektov napr. pásmom (päta alebo 

vrchol sú neprístupné), pouţíva sa niektorá z metód nepriameho - trigonometrického 

určenia výšky. Meranými veličinami môţu byť: šikmé alebo vodorovné dĺţky, zenitové 

alebo výškové uhly. [1]  
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Obr.  18 - Určenie absolútnej výšky meraného body [30] 

 

Obrázok 18 nám interpretuje: 

 

HA - nadmorská výška bodu A, 

HB - nadmorská výška bodu B, 

hp - prístrojová výška nad bodom A, 

HP - nadmorská výška horizontu prístroja,  

h - prevýšenie medzi strojom a cieľom, 

hc - výška cieľa nad bodom B,  

s - vodorovná dĺţka,  

s´ - šikmá dĺţka,  

β - hĺbkový uhol,  

z - zenitový uhol. 

 

Prevýšenie je moţné určiť dvoma spôsobmi: 

 

Ak poznáme šikmú vzdialenosť s´ potom:  

 

                ,                                                   (2) 

               .                                                   (3) 

Keď nám je známa vodorovná vzdialenosť s potom: 

 

               ,                                                   (4) 

   
 

   
           .                                                    (5) 
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Nadmorskú výšku bodu B vypočítame zo vzorca: 

VB = VA + vs + h - vc           ,                                                                       (6) 

kde VA  je výška bodu A, 

vs - výška prístroja, 

h - prevýšenie medzi prístrojom a cieľom,  

vc - výška signálu. 
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6 TACHYMETRIA 

Ako je spomenuté v [18] je tachymetria rýchla meračská metóda, pri ktorej moţno 

súčasne určiť polohu aj výšku bodov zemského povrchu. Získavame takto v jednom slede 

informácie potrebné na vyhodnotenie polohopisnej i výškopisnej zloţky mapy. 

Tachymetria je jednou z hlavých geodetických mapovacích metód. Polohopisno-

výškopisné mapy sú okrem iného potrebné v urbanizme, pri projektovaní občianskych, 

dopravných, vodohospodárskych a iných stavieb. Skôr, ako sa oboznámime s touto 

metódou, uvedieme niekoľko základných poznatkov o tvaroch terénu a jeho znázorňovaní. 

 

Podľa metódy určenia vzdialenosti bodu delíme tachymetriu do troch skupín: 

- Nitková - pouţívajú sa nitkové dĺţkomery 

- Diagramová - pouţitie diagramových dĺţkomerov (DALTHA). 

- Elektronická - pouţívame UMS (univerzálne meracie stanice), čiţe tachymetre. 

 

     6.1    Elektronická tachymetria  

Podľa [17] sa najrozšírenejšou a najefektívnejšou metódou v praxi stala 

elektronická tachymetria, zaloţená na pouţití totálnych staníc (vhodnejšie univerzálnych 

meracích staníc - UMS). Tieto prístroje sú kompaktnou kombináciou elektronických 

teodolitov a svetelných diaľkomerov, doplnenou procesorom na spracovanie, prípadne 

i vyhodnotenie meraných údajov a ich záznamom na pamäťové média. Tým sa eliminuje 

chyba z prepísania resp. prepočutia čísla do papierového zápisníka. Merané údaje moţno 

z klávesnice dopĺňať číselnými a písomnými znakmi (číslom, popisom bodu a jeho 

charakteristikou).  

Univerzálna meracia stanica meria šikmé dĺţky, horizontálny a zenitový uhol 

súčasne. Dokáţe si prepočítať šikmé dĺţky na vodorovné, popritom vyuţíva pravouhlý 

trojuholník.   



Jakub Jantoš: Vyhotovení podkladu pro projekt parkoviště Domu kultury Poklad 

47 

2016 

 

 

Obr.  19 - Princíp prevodu šikmej dĺţky na vodorovnú 

 

Šikmú dĺţku prevedieme na vodorovnú pomocou vzorcov: 

 

      
 

  
      ,                                                      (7) 

 

              .                                                     (8) 

 

Kde: 

ωz je zenitový uhol, 

s - vodorovná vzdialenosť medzi prístrojom a určovaným bodom, 

s´ - šikmá vzdialenosť medzi prístrojom a určovaným bodom. 
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7 PRÍPRAVNÉ PRÁCE A REKOGNOSKÁCIA TERÉNU 

Všetky práce meračského charakteru sú začaté rekognoskáciou terénu, teda 

obhliadkou príslušného územia. Pri tejto činnosti je nevyhnutné sledovať predovšetkým to, 

či existujú body polohového bodového poľa, body výškového bodového poľa, adekvátne 

miesta na určenie nových stanovíšť, a primárne charakteristiky zameriavaného územia. 

 

     7.1    Charakteristika zameriavaného územia 

Územie určené pre výstavbu parkoviska bolo vyvolané na podnet rekonštrukcie 

Domu Kultúry Poklad v Ostrave - Porube na ulici Matěje Kopeckého. Keďţe mesto 

Ostrava sa rozhodlo v rámci verejnej zákazky zrekonštruovať a zmodernizovať tento 

kultúrny dom z rokov vybudovania v čase konca 50. rokov minulého storočia, je s tým 

spojená aj otázka parkovania v čase prevádzky a realizovania kultúrnych udalostí. 

 

 

Obr.  20 - Dom Kultúry Poklad v Ostrave - Porube 
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     7.2    Popis mapovaného územia 

Oblasť určená na výstavbu parkoviska sa nachádza pred kultúrnym domom, 

ohraničená cestnou komunikáciou na ulici Komenského - Matěje Kopeckého - Čs. exilu, 

a samotným kultúrnym domom. Typ tohto územia bol zväčša trávnatého charakteru 

s veľkým výskytom stromového zoskupenia. 

 

 

Obr.  21 - Rozsah zameriavaného územia [9] 

 

     7.3    Budovanie vlastného bodového poľa 

Technológiou GNSS boli body meračskej siete (Obr. 22) určené tam, kde nebol 

problém s priamou viditeľnosťou na oblohu a teda aj na druţice. Boli to body 4001, 4006, 

4008 a 4009. Ostatné body (4002, 4003, 4004, 4005, 9001, 9002, 9003) meračskej siete 

boli zamerané pomocou rajóna. Všetky body meračskej siete sa zvolili tak, aby pokryli čo 

najúčinnejšie celé územie bez zanechania hluchých miest. Ich stabilizácia bola dočasnou 

stabilizáciou, zatlčeným klincom (Obr. 23).  
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Obr.  22 - Rozmiestnenie bodov novozaloţeného BP 

 

 

Obr.  23 - Stabilizácia bodov PPBP  
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8 MERAČSKÉ PRÁCE 

Meračské práce v teréne vychádzali z dvoch etáp. Prvotnou etapou bolo polohové 

a výškové zameranie bodov vlastnej meračskej siete technológiou GNSS. Druhou etapou 

bolo terénne meranie z jednotlivých stanovísk prostredníctvom univerzálnej meračskej 

stanice. 

     8.1    Meranie polohy a výšky bodov meračskej siete 

Pri meraní bodov PPBP technológiou GNSS bola pouţitá metóda RTK, ktorej 

presnosť je dostatočná na meranie a vyhotovenie podkladov budúceho projektu výstavby 

parkoviska. Pre kontrolu GPS merania bodov boli nevyhnutné minimálne 2 merania 

s najniţším časovým rozostupom jednej hodiny. 

Meranie súradníc, výšok stanovísk a orientácie bolo zrealizované pomocou 

dvojfrekvenčného GPS  prístroja TOPCON Hiper SR, s výrobným číslom 1064-11318 

(Obr. 24). 

 

Obr.  24 - GPS prístroj Topcon Hiper SR pouţitý pri meraní 
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Tabuľka 1 Technické parametre prístroja Topcon Hiper SR 

 
 

Výsledkom merania polohy a výšky vlastnej meračskej siete technológiou GNSS 

bol protokol súradníc a výšok s primeranými presnosťami a takisto s dátumom a presným 

časom merania (Obr. 25). 

 

 

Obr.  25 - Protokol z GPS merania 

 

     8.2    Tachymetrické meranie 

Podrobné meranie metódou tachymetrie bolo uskutočnené v rámci bezhranolovej 

UMS TOPCON GPT 9005A, výrobné číslo 5E3013 (Obr. 27), vybavenou softwarom 

a odrazným hranolom na výtyčke. Všetky prvky polohopisu a ľubovoľné body v teréne na 

určenie výšky boli merané tachymetricky. V rámci celého podrobného merania 

tachymetricky bol vedený meračský náčrt (Príloha 1). V meračskom náčrte boli 

zaznačované všetky prvky polohopisu, svahové šrafy a podrobné body s číslami. 

Podrobné body sa určovali polárnou metódou z polárnych súradníc, 

trigonometricky výšky bodov a elektronicky merané dĺţky. 
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Tabuľka 2 Technické parametre prístroja TOPCON GPT 9005A 

 

 

 

Obr.  26 - UMS TOPCON GPT 9005A pouţitá pri meraní 
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9 KANCELÁRSKE PRÁCE 

Po vyhodnotení nameraných údajov, technológiou GNSS metódou RTK,  

a metódou tachymetrie bol vytvorený zoznam súradníc a polohopisný a výškopisný plán. 

Polohopisný a výškopisný plán bol vyhotovený za pomoci programov Kokeš 

a AutoCAD vyvinutý firmou Autodesk. Spomenuté grafické podklady boli vytvorené 

v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv, ktoré sú podrobnejšie 

popísané v podkapitolách 2.2 aţ 2.4.  
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ZÁVER 

Zámerom predloţenej bakalárskej práce bolo vyhotovenie polohopisného a 

výškopisného plánu v mierke 1: 500 ako podklad projektu výstavby parkoviska. Meranie 

sa vykonávalo v meste Ostrava mestskej časti Poruba na podnet rekonštrukcie Domu 

kultúry Poklad a následného vybudovania parkoviska. 

Začiatkom prebehla rekognoskácia terénu, zistenie podkladov a stabilizácia 

bodového poľa. Geodetické práce sa skladali zo zamerania 5 stanovíšť technológiou GNSS 

a zameraním 2101 podrobných bodov prostredníctvom tachymetrie, zakresľované do 

poľného náčrtu počas merania. 

Výsledkom všetkých meračských prác je vyhotovenie podkladu pre projekt 

v podobe polohopisného a výškopisného plánu. Plán bol vypracovaný v súlade s normami 

ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. 
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