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Anotácia 

 

Cieľom bakalárskej práce je zameranie územia budovy IT Innovations 

a vyhodnotenie nameraných údajov pre tvorbu účelovej mapy. Na polohopisné 

meranie bola využitá polárna metóda a metóda GNSS. Namerané dáta sú 

spracované v programe Groma a mapa je vyhotovená v programe Autocad. 

Výsledkom práce je účelová mapa v mierke 1:500 v súradnicovom systéme 

S-JTSK. 
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Summary  

 

Purpose of this bachelor thesis is planimetric measurement of area around IT 

Innovations building and evaluation of data toward creation of purpose map. 

Planimetric measurements were conducted in regards to polar and GNSS 

methods. Measured data were processed in Groma and AutoCad softwares. 

Result of work is 1:500 purpose map in S-JTSK coordinate system. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

VŠB-TUO Vysoká škola banská Technická univerzita Ostrava  

CUZK  Český úrad zememeračský a katastrálny 

GPS  Global positioning system 

THM  Technicko-hospodárska mapa 

SMH-5  Štátna mapa hospodárska v mierke 1: 5000 

ZMVM  Základná mapa veľkej mierky 

DKM  Digitálna katastrálna mapa 

SMO-5 Štátna mapa odvodená v mierke 1: 5000 

ČSN  Česká technická norma 

Bpv  Baltský výškový systém po vyrovnaní 
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1. ÚVOD 

Cieľom bakalárskej práce je účelové polohopisné meranie, ktorého 

výsledkom je vyhotovenie účelovej mapy v súradnicovom systéme S-JTSK 

v mierke 1:500. 

Predmetom merania je budova IT4 Innovations a jej okolie, ktorá sa 

nachádza na Studentskej ulici v areáli VŠB-TU Ostrava.  

Pre bližšie oboznámenie s polohou tejto budovy som využila mapy, ktoré sú 

k dispozícii v Geoportáli na stránkach cuzk.cz. 

V prvej časti bakalárskej práce sa venujem teórií, ktorá sa týka všeobecne 

máp, ich deleniu, účelových máp, podrobného merania a popisu metód merania 

polohopisu a metódy GNSS. 

Ďalšia časť obsahuje praktické riešenie práce, teda popis prípravných prác, 

kde prebieha rekognoskácia terénu a voľba meračskej metódy, popis meračských 

pomôcok, postup prác samotného merania, získanie a vyhodnotenie výsledných 

hodnôt merania a vyhotovenie účelovej mapy podľa zadania. 

Pri písaní bakalárskej práce využívam poznatky získané počas štúdia na 

VŠB-TU Ostrava a služby Ústrednej knižnice VŠB-TU Ostrava. 
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1.1. Popis lokality 

Budova IT4 Innovations sa nachádza na Studentskej ulici v Ostrave Porube. 

Je to národné počítačové centrum, ktoré je súčasťou Vysokej školy báňskej – TU 

Ostrava. IT4 Innovations je umiestnená medzi budovami Kolejí VŠB-TU Ostrava 

a Vedecko - Technologickým parkom, kde sa predtým nachádzalo parkovisko. 

 

Obr. č. 1 Okolie budovy IT4 Innovations v Geoportáli ČÚZK 
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Obr. č.2 Detail budovy IT4 Innovations (www.google.sk/maps) 

Toto národné superpočítačové centrum je predstaviteľom výskumu v oblasti 

IT, konkrétne v oblasti superpočítania (tzv. High Performance Computing) 

a zabudovaných systémov. Výskum je realizovaný spoločne 5 orgánmi. Okrem 

VŠB-TUO tu patria tiež Ostravská univerzita v Ostrave, Slezská univerzita 

v Opave, Vysoké učenie technické v Brne a Ústav geoniky Akadémie vied v ČR. 

Centrum je aj súčasťou partnerstva európskych superpočítačových centier 

združených iniciatívou „PRACE“ a vzniklo prevažne vďaka financiám z európskych 

fondov, konkrétne z operačného programu ,,Výzkum a vývoj pro inovace“. [15] 

Počiatok výstavby bol uskutočnený v januári 2014. O výstavbu budovy sa 

postarala architektonická spoločnosť OSA Projekt a na finálnej fázy dokončenia 

budovy sa podieľala aj spoločnosť ARCH.DESIGN. [1] 
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Obr. č.3 Budova IT4  

Architektonické tvaroslovie stavia na masívnu kvadratickú hmotu 

stavby a jej dynamické členenie titanzinkovej fasády, ktorá odkazuje na 

vnútorné orgány plné elektronických obvodov. [1] 

Vďaka diódovému osvetleniu navodzuje v noci aktívna časť fasády 

futuristický efekt. Zdrojom vnútorného vykurovania priestorov by mal byť 

samotný superpočítač. [1] 

 

Obr. č.4 Diódové osvetlenie budovy IT4 [1] 
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2. MAPY 

2.1. Mapa a jej definícia  

,,Mapa je zmenšený, generalizovaný konvenční obraz Zeme, kosmu, 

kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky 

definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazujúci na daném účelu 

polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů 

a jevů, které jsou vyjádřeny vizuálně znakovým systémem.“ [2] 

2.2. Druhy máp – klasifikácia 

Mapy môžeme členiť z mnohých hľadísk, napr. podľa účelu použitia, 

spôsobu vzniku, vyjadrovania skutočnosti, územného rozsahu atď. Pre potreby 

mapovania je však ich základné delenie podľa : 

- spôsobu vyhotovenia 

- mierky 

- kartografických vlastností 

- obsahu mapy [2] 

2.2.1. Podľa spôsobu vyhotovenia 

- pôvodné (originálne) mapy: vznikajú spracovaním dát získaných 

priamym meraním v teréne, dáta sa zbierajú pomocou geodetických a 

fotogrametrických metód alebo GPS metódami. Medzi tieto mapy patria 

napríklad THM, SMH-5, ZMVM, mapy stabilného katastra, DKM 

vyhotovená pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním 

a mnoho typov účelových máp. 

- odvodené mapy: vznikajú na podklade pôvodných máp pomocou 

fotomechanických metód, obvykle v menších mierkach s redukciou 

obsahu a prípadnou generalizáciou, odvodené mapy je možné vytvárať aj 

z máp už skôr odvodených. Typickou odvodenou mapou veľkej mierky je 

SMO-5. 
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- čiastočne odvodené mapy: vznikajú kombináciou pôvodných 

a odvodených máp, môže sa jednať napríklad o doplnenie výškopisu do 

polohopisnej kresby mapy veľkej mierky. [2] 

 

2.2.2. Podľa mierky 

Technicko - inžinierske hľadisko rozlišuje mapy: 

- - veľkých mierok   ( do 1: 5000) 

- - stredných mierok  ( 1: 10 000 – 1: 200 000 ) 

- - malých mierok  (1: 200 000 a menšie ) [2] 

 

Všeobecne - kartografické hľadisko delí mapy na : 

- topometrické: do mierky 1: 5000, pri ktorých sa prvky zobrazujú 

s minimálnou generalizáciou a s maximálnou mierou podrobnosti, 

typickou vlastnosťou je vysoká kartometrická presnosť. 

- podrobne topografické: v mierkach od 1: 10 000 do 1: 50 000, pri týchto 

mapách sa ešte zobrazuje množstvo detailných prvkov, ale už sa používa 

mierny stupeň kartografickej generalizácie, rozsah územia na jednom liste 

je cca okres. 

- prehľadne topografické: mapy s mierkami 1: 100 000 – 1: 200 000, 

dochádza ku vyššiemu stupňu generalizácie, približný rozsah územia na 

liste je cca bývalý kraj. 

- topografickochorografické: mapy, ktoré majú mierku od 1: 200 000 do 

1: 1 000 000. 

- chorografické: mierky menšie než 1: 1 000 000. 

Topografickochorografické a chorografické mapy obsahujú len podstatné 

prvky a zachytávajú väčšinou územia štátov, kontinentov a sveta. [2] 
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2.2.3. Podľa kartografických vlastností 

Mapy podľa kartografických vlastností použitého zobrazenia delíme na: 

- konformné: neskresľujú sa uhly 

- ekvidištantné: neskresľujú sa dĺžky 

- ekvivalentné: neskresľujú sa plochy 

- vyrovnávacie: čiastočná eliminácia skreslenia jedného prvku na úkor 

iného prvku, z kartografického hľadiska málo použiteľné. [2] 

 

2.2.4. Podľa obsahu mapy 

- polohopisné: obsahujúce len polohopisnú zložku mapy. 

- polohopisné a výškopisné: obsahujú polohopis, výškopis aj popis. 

- výškopisné: obsahujú len výškopis, plnia funkciu príložnej mapy 

k mapám polohopisným. [2] 

2.2.5. Mapy veľkých mierok 

Mapy veľkých mierok sa podľa obsahu delia na: 

- katastrálna mapa 

- účelové mapy 

 

Účelové mapy 

Účelové mapy sú vždy mapy veľkých mierok, ktoré podľa účelu vzniku 

obsahujú okrem prvkov základnej (podkladovej) mapy aj zákres ďalších prvkov, 

javov a objektov na povrchu, pod povrchom a nad povrchom zeme. Využitie týchto 

máp je pre plánovacie, projektové, prevádzkové, evidenčné, dokumentačné a iné 

účely. 
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Účelové mapy vznikajú priamym meraním, prepracovaním alebo čiastočným 

odvodením existujúcej mapy. Ako polohopisný podklad pre tvorbu účelovej mapy 

sa využíva katastrálna mapa. [2] 

Účelové mapy delíme na: 

a) účelové mapy základného významu: 

- technická mapa mesta (TMM) 

- základná mapa závodu (ZMZ) 

- základná mapa dialnice (ZMD) 

- základná mapa letiska (ZML) 

- jednotná železničná mapa staníc a tratí (JŽMST) 

 

b) mapy podzemných priestorov – sú to mapy jaskýň a podzemných 

chodieb s výnimkou tunelov, objektov metra a baní. 

c) ostatné účelové mapy – sú to predovšetkým mapy slúžiace pre 

projektové účely, mapy pre prevádzkové potreby, pre pozemkové úpravy, lesnícke 

a vodohospodárske mapy, geodetická časť skutočného prevedenia stavieb, mapy 

sídlisk a mapy, ktoré slúžia pre dokumentáciu pamiatkových objektov. [2] 

 

Výsledkom tvorby a údržby mapy môže byť forma: 

- grafická: výsledkom je len grafické znázornenie. 

- číselná: spolu s grafickou formou je spracovaný aj zoznam súradníc 

podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu. 

- digitálna: výsledkom je alfanumerické vyjadrenie predmetu obsahu 

mapy uložené na pamäťovom médiu. 

Trieda presnosti a mierka účelových máp sa volí podľa účelu, pre ktorý je 

mapa vyhotovená. [2] 
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3. CHARAKTERISTIKY A KRITÉRIA PRESNOSTI 

Presnosť výsledkov tvorby a údržby mapy sa stanovuje pomocou 

charakteristík presnosti a kritérií presnosti, teda kritickými hodnotami charakteristík 

presnosti. Testovaním výsledkov tvorby a údržby mapy vzhľadom k daným 

kritériám presnosti overujeme dosiahnutie stanovenej presnosti. [2] 

Účelové mapy sa vyhotovujú v 1.- 5.triede presnosti tak, aby podrobné body 

v mapovanej oblasti boli v rovnakej triede presnosti. Výnimkou je výškopis, ktorý 

môže byť vyhotovený v inej triede presnosti ako polohopis. Trieda presnosti sa pri 

grafickom zobrazení mapového listu vyznačuje v popise mimorámových údajov 

a v digitálnej účelovej mape je zaznamenaná v technickej správe alebo inou 

dohodnutou formou, napr. na grafickom výstupe digitálnej mapy. [2] 

Charakteristikou presnosti určenia súradníc (x,y) podrobných bodov 

polohopisu je základná stredná súradnicová chyba mxy, ktorá je daná vzťahom: 

  

).(5,0
22

yxxy mmm  .........[1.0] 

- mx a my sú základné chyby určenia súradníc x,y [2] 

Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc (x,y) dvojice 

podrobných bodov rovnakej triedy presnosti je základná stredná chyba md dĺžky – 

d. Dĺžka d je spojnica bodov dvojice, ktorá sa vypočíta z ich súradníc. [2] 

Pre obe charakteristiky presnosti musia byť súradnice podrobných bodov 

jednej triedy presnosti merané v danom území určené tak, aby súčasne platili tieto 

podmienky: 

1. charakteristika mxy nepresiahne kritérium uxy, uvedené v tabuľke č.1 

2. charakteristika md nepresiahne kritérium ud, ktoré je vypočítané pre každú 

dĺžku podľa vzorca:  
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)20(

)12.(.5,1






d

du
u

xy

d   [m] .........[1.1] 

- uxy je uvedené v tabuľke č.1 [2] 

Trieda presnosti uxy (m) uH (m) uV (m) 

1 0,04 0,03 0,30 

2 0,08 0,07 0,40 

3 0,14 0,12 0,50 

4 0,26 0,18 0,80 

5 0,50 0,35 1,50 

tab. č.1 Kritéria presnosti [2] 

Charakteristikou presnosti zobrazenia podrobných bodov pri tvorbe mapy 

v grafickej podobe je tzv. základná súradnicová chyba - mxy podľa [1.0], kde mx 

a my sú základné stredné chyby zobrazenia bodu v smere súradnicových osí x,y. 

[2] 

3.1. Overovanie presnosti 

Presnosť výsledkov tvorby a údržby mapy sa overuje:  

- v priebehu tvorby alebo údržby (overovanie presnosti priebežnými 

kontrolami) 

- pri dokončení tvorby alebo údržby ( overovanie presnosti 

záverečnými kontrolami) [2] 

Dosiahnutá presnosť sa overuje testovaním výsledkov na výbere podrobných 

bodov na danom území. V podstate sa testuje statická hypotéza, že výber 

dosahuje stanovené triedy presnosti. [2] 

V priebehu tvorby alebo údržby mapy sa dosiahnutie presnosti určenia 

súradníc podrobných bodov overuje pomocou omerných mier objektov, 

kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc ľubovoľnej vybranej dvojice 

podrobných bodov a ich porovnaním s dĺžkami vypočítanými zo súradníc a pri 



Veronika Baráková: Tvorba účelovej mapy okolia budovy IT4 Innovations 

 

2016  11 

dokončení tvorby alebo údržby mapy sa overenie vykonáva nezávislým 

kontrolným zameraním a výpočtom súradníc ľubovoľného výberu podrobných 

bodov a ich porovnaním s ich výslednými súradnicami. [2] 

Pri mapách v grafickej forme sa dosiahnutie presnosti zobrazenia bodov 

overuje porovnaním dĺžok priamych spojníc dvojíc podrobných bodov, určených 

z priameho merania s dĺžkami určenými z mapy. [2] 

4. SÚRADNICOVÝ A VÝŠKOVÝ REFERENČNÝ SYSTÉM 

,,Mapy sa vyhotovujú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej 

siete katastrálnej (S-JTSK) a vo výškovom systéme baltskom – po vyrovnaní 

(Bpv). Použitý súradnicový a výškový systém sa vyznačí na všetkých výsledkoch 

a dokumentácií mapy.“ [3] 

 

4.1. Použité súradnicové systémy 

V mojej práci bol použitý systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

(S-JTSK) a svetový geodetický systém (WGS-84). 

4.1.1. Systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je 

definovaný týmito základnými atribútmi: 

1. Besselovým elipsoidom 1841 so základným poludníkom Ferro,  

2. Křovákovým zobrazením - konformným kužeľovým zobrazením vo 

všeobecnej polohe definujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc 

zo zemepisných súradníc určených na Besselovom elipsoide 1841. [4] 

Křovákovo zobrazenie je kartografické zobrazenie navrhnuté Ing. Josefom 

Křovákom v roku 1922 pre vtedajšie Československo.  

Základnou vlastnosťou je jeho konformnosť zobrazených prvkov a teda 

možnosť odmerať uhly z mapy bez zavádzania korekcií. Dĺžkové skreslenie je 
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upravené tak, že na okrajoch minimalizovaného pásu, ktorý zvierajú okrajové 

kartografické rovnobežky, nepresahuje hodnotu +14cm / 1 km a v miestach 

dotykovej rovnobežky, ktorá prechádza približne stredom daného pásu, má 

hodnotu -10 cm / 1 km. [2] 

Zobrazenie vo všeobecnej polohe je jednoducho vyjadrenie polohy 

zobrazovacej plochy voči referenčnej ploche pre dané kartografické zobrazenie. 

 
Obr. č. 5 Křovákovo zobrazenie [13] 

 

4.1.2. Svetový geodetický systém  

Je to vojenský súradnicový systém, ktorý je používaný štátmi Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy (NATO). Zem je nahradená referenčnou plochou a tou je 

rotačný elipsoid WGS-84. Použité je kartografické zobrazenie UTM (Univerzálne 

transverzálne Mercartorovo). Tento systém má počiatok v hmotnom strede Zeme 

(s presnosťou cca 2), jedná sa teda o geocentrický systém. Os Z leží v časovo i 

astronomicky definovanej osi rotácie Zeme, os X prechádza priesečníkom 0 
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poludníka a rovníka a os Y leží v rovine rovníka kolmo na os X. Počiatok 

a orientácia jeho osí X,Y a Z sú realizované pomocou 12 pozemských staníc so 

známymi súradnicami. Pozemské stanice nepretržite monitorujú dráhy družíc 

systému GPS-NAVSTAR. [5] 

 

 

Obr. č. 6 Svetový geodetický systém WGS-84 [5] 
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5. PODROBNÉ MERANIE POLOHOPISU 

Polohopis je obraz zemského povrchu, znázorňujúci vzájomnú polohu 

predmetov merania a vyšetrovania, bez závislosti od terénneho reliéfu. Je to 

množina bodov, čiar a mapových značiek zobrazených na mape. 

Predmetom merania polohopisu sú pôdorysy budov, hranice pozemkov, 

kultúr, dopravná sieť, vodstvo, rozličné vedenia (elektrické, plynové, telefónne 

atď.) a ďalšie predmety určené príslušnými technickými predpismi. 

5.1. Meračská sieť (geodetický základ) 

Geometrickým základom pri podrobnom polohopisnom meraní sú polohové 

meračské body, ktoré rozdeľujeme na : 

- body základného polohového bodového poľa (ZPBP) a pevné body 

polohového poľa (PBPP), 

- pomocné meračské body (trvalo alebo dočasne stabilizované), 

- ostatné body podrobného polohového bodového poľa (dočasne 

stabilizované), 

- dané body skôr vybudovaných polí, ak vyhovujú technickým 

predpisom. 

- Body podrobného polohového bodového poľa sa stabilizujú : 

- trvalou stabilizáciou, prípadne sa umiestňujú na trvalých objektoch, 

- dočasne. [6] 

 

5.2. Podrobné polohové bodové pole 

Pre tvorbu grafických a číselných projektových podkladov, vytyčovacie práce 

a pod., trigonometrická sieť svojou hustotou nevystačuje a ďalej sa doplňuje 

jednotlivými bodmi, polygónmi, trojuholníkovými reťazcami, vlícovacími bodmi, 

ktoré vytvárajú podrobné polohové bodové pole. Body PPBP sú v prírode trvalo 



Veronika Baráková: Tvorba účelovej mapy okolia budovy IT4 Innovations 

 

2016  15 

alebo dočasne stabilizované (pevné body PPBP; dočasne stabilizované body 

PPBP) a slúžia ako stanoviská prístroja pre podrobné geodetické výkony. Spojnice 

polygónových bodov a polygónové strany sa môžu už priamo použiť ako 

meračské priamky na podrobné meranie alebo vytyčovanie.  

Podľa účelu použitia sa body podrobného bodového poľa určujú v 5-tich 

triedach presnosti. [7] 

 

tab. č. 2 Triedy presnosti určenia podrobných bodov [7] 

Trieda presnosti Súradnicová chyba mxy 

1. 0,02 m 

2. 0,04 m 

3. 0,06 m 

4. 0,12 m 

5. 0,20 m 

 

5.3. Geodetické metódy merania polohopisu 

Podrobné polohopisné meranie je možné realizovať rôznymi metódami. 

Vzhľadom na členitosť terénu, frekvenciu dopravy, hustotu zástavby, mierku mapy 

a iné okolnosti používame tieto geodetické metódy merania polohopisu: 

a) metódy číselné – polárna metóda, metóda pravouhlých súradníc, 

pretínanie vpred a metóda konštrukčných omerných. 

b) metódy grafické – fotogrametrické. [8] 
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5.3.1. Polárna metóda  

Základnou metódou podrobného merania polohopisu je polárna metóda. Pri 

zameriavaní predmetu merania polárnou metódou je poloha každého podrobného 

bodu Pi určená polárnymi súradnicami: 

- uhlom, ktorý je meraný na stanovisku od orientačného nulového smeru na 

ďalší bod PPBP alebo pomocný bod 

- dĺžkou, od stanoviska po zameriavaný bod [8] 

Stanoviskami prístroja sú body polohového bodového poľa a všetky 

pomocné body. Po postavení a urovnaní meračského prístroja na stanovisku si 

zvolíme bod – orientáciu, kde si nastavíme nulové čítanie. Orientácie sa volia 

najmenej na dva body a aspoň na jeden z nich sa meria aj dĺžka. Ďalej cielime 

postupne na ostatné podrobné body a na každom odčítavame uhol aj dĺžku, 

nakoniec opätovne cielime na počiatočnú orientáciu pre kontrolu orientácie 

prístroja. 

 

obr. č. 7 Princíp polárnej metódy 
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5.3.2. Metóda konštrukčných omerných mier 

Metódu konštrukčných omerných mier účelne využívame pri meraní 

geometricky usporiadaných členitých stavieb, kde omernými mierami v systéme 

staničení a kolmíc vyjadríme tvar stavby. Kolmosť stien členitých stavieb 

preverujeme vizuálne. [7] 

Táto metóda sa používa ako doplnková metóda pre zameranie rohov 

pravouhlých objektov , ktoré majú výstupky menšie ako 2 metre. Dané body, ktoré 

vieme určiť, sú vždy dva a maximálny počet určovaných bodov je osem.  

Omerné miery sa zapisujú so znamienkom mínus vtedy, ak koncový bod 

omernej miery postupuje od spojnice predchádzajúcich bodov smerom vľavo. 

Rozdiel súčtu omerných mier z obidvoch strán objektu musí byť menší než 

0,1 m pri určovaní štvrtého rohu a pri určovaní výstupkov menší než 0,3 m. [8] 

Omerné miery sa dajú využiť aj ako kontrolné omerné miery – metóda 

kontrolných omerných mier. Táto metóda slúži na kontrolu (pomocou vzdialenosti) 

dvoch zameraných podrobných bodov. 
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6. GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) 

 

V roku 1970 bol vyvinutý a postupne sa uviedol do činnosti prvý globálny 

navigačný systém (GNSS) na určovanie polohy objektov na povrchu Zeme. 

Systém vyvíjalo Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických, je označovaný 

tiež ako NAVSTAR – Navigation System Using Time and Ranging. Pracuje na 

princípe merania vzdialeností medzi družicami a objektom, resp. času potrebného 

na prekonanie tejto vzdialenosti. Pri určovaní priestorovej polohy objektu na 

zemskom povrchu je potrebné poznať vzdialenosť k minimálne štyrom družiciam. 

[9] 

 

obr. č.8 Princíp určenia polohy bodu využitím GNSS  
( S

1
, S

2
, S

3
, S

4
 – družice, ρA

1
, ρ A

2
, ρ A

3
, ρ A

4
 – vzdialenosti merané od bodu A k družiciam) [9] 

 

Koncom roku 2000 sa v Rusku uviedol do prevádzky navigačný systém 

GLONASS (Globalnaja navigacijonnaja sputnikovaja systema). Európsky systém 

GALILEO sa buduje od roku 2003 a bude prvým GNSS určeným pre využitie 
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v civilnom sektore. Vývoj v oblasti GNSS smeruje ku spoločnému využívaniu 

družíc viacerých systémov. [9] 

6.1. Konštrukčné prvky GNSS 

GNSS systémy tvoria tri základné segmenty:  

 riadiaci 

 kozmický 

 používateľský[9] 

Úlohou riadiaceho segmentu je nepretržité monitorovanie a riadenie 

prevádzky družíc, priebežné určovanie ich dráhy a dráhových parametrov, 

synchronizácia družicových hodín a iných činností, ktoré súvisia s riadením 

a meraním určitých parametrov. Riadiaci systém pozostáva z viacerých 

pozemných monitorovacích staníc, ktoré sú navzájom prepojené s riadiacou 

centrálou. Táto centrála spracuje telemetrické informácie a výsledky o pohyboch 

družíc zo všetkých monitorovacích staníc a vypočíta dráhy družíc, ich efemeridy 

a parametre družicových hodín. Efemeridy sú predikované polohy družíc na 

obežných dráhach. Výsledné údaje sa potom do GNSS prijímačov pohybujúcich 

sa po zemskom povrchu vysielajú rádiovými signálmi pomocou družíc. [9] 

Kozmický segment predstavuje družice rovnomerne rozmiestnené na 

niekoľkých takmer kruhových obežných dráhach, ktoré sa nachádzajú nad Zemou 

v závislosti od systému vo výške 19 360 km až 36 000 km. Obežné dráhy družíc 

vzhľadom k Zemi majú stálu pozíciu. Každá družica je zabezpečená presnými 

atómovými hodinami (oscilátorom), rádiovým prijímačom a vysielačom s vlastným 

identifikačným kódom a inými pomocnými prístrojmi. 

Družice GNSS vysielajú mikrovlnné signály na viacerých frekvenciách, 

niektoré z nich sú rôzne kódované, aby vymedzili okruh oprávnených používateľov 

– najmä vo vojenských systémoch (NAVSTAR a GLONAS). Zvýšenú presnosť 

v určovaní polohy dosiahneme prijímaním viacerých signálov družíc a vhodnou 

konfiguráciou (rozmiestnením) družíc nad horizontom. [9] 
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obr. č. 9 Konfigurácia 4 družíc s výhodným (vľavo) a nevýhodným (vpravo) faktorom PDOP [14] 

 

Používateľský segment tvoria prijímacie aparatúry s anténami, ktoré dekódujú 

a rekonštruujú signály z družíc, potom realizujú výpočty, ktoré umožňujú ich 

následné počítačové spracovanie vyhodnocovacími programami. [9] 

 

 

Prijímače delíme podľa:  

 príjmu frekvencií na :  

- jednofrekvenčné (prijímajú signály len na jednej frekvencií) 

- dvojfrekvenčné (prijímajú signály na dvoch frekvenciách) 

- viacfrekvenčné (prijímajú signály na viacerých frekvenciách, 

umožňuje tak prijímanie signálu družíc rôznych systémov, čím sa 

eliminujú systematické vplyvy ionosféry) 

 

 spracovania meraných údajov na : 

- využívajúce fázové merania (pri subcentimetrovej - vyššej 

presnosti) 

- využívajúce na spracovanie kódové merania (nižšia presnosť 1,0 

- 10 m) [9] 

 

Využívaniu GNSS metód predchádza plánovanie merania, ktorého cieľom je výber 

optimálneho rozmiestnenia čo najväčšieho počtu družíc nad horizontom v mieste 
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merania mimo prirodzených a umelých prekážok. Optimálne podmienky pre 

meranie možno určiť aj pomocou programu dodávaného výrobcom 

používateľského segmentu (prijímača), ktorý charakterizuje aktuálne podmienky 

pri meraní výpočtom hodnoty DOP (Dilution of Precission). DOP je faktor zníženia 

presnosti, ktorý vyjadruje pomer strednej chyby súradníc a meraných vzdialeností. 

Program dokáže pre používateľa pripraviť grafické zobrazenie polohy jednotlivých 

družíc a hodnôt DOP na danom mieste v danom čase. [9] 

6.2. METÓDY GNSS 

Metódy na určenie priestorovej polohy delíme na absolútne a relatívne. 

Pri absolútnom určení priestorovej polohy body sú súradnice určené 

v geocentrickom súradnicovom systéme WGS-84 v reálnom čase. Meranie sa 

vykonáva len jednou aparatúrou a určenie vzdialeností medzi družicou 

a prijímačom sa vykonáva pomocou pseudovzdialeností (kódových meraní). Táto 

metóda je najviac využívaná v navigácií dopravných prostriedkov.  

Na relatívne určenie priestorovej polohy dvoch bodov treba súčasne merať 

dvoma aparatúrami a prijímať údaje minimálne zo štyroch družíc. Metódy merania 

používané pri relatívnom určení priestorovej polohy sú: 

 statická metóda (static) 

 rýchla statická metóda (fast static) 

 stop and go (polokinematická metóda) 

 kinematická metóda (kinematic) 

 kinematická metóda v reálnom čase – RTK (Real Time Kinematic) 

Statická metóda patrí k základným metódam a umožňuje dosiahnutie 

najvyššej presnosti. Meranie sa realizuje súčasne dvoma aparatúrami najmenej na 

dvoch bodoch, pričom jeden z prijímačov je umiestnený na bode o známych 

súradniciach a druhý na určovanom bode. Meranie trvá 20 až 30 minút. [9] 
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Rýchla statická metóda je podobná statickej, rozdiel je v tom, že umožňuje 

skrátiť dobu merania na 5 - 20 minút. Presnosť tejto metódy závisí od počtu 

a umiestnenia družíc , ktoré máme v čase merania k dispozícií. [9] 

Okrem nepretržitého spôsobu merania je známa aj metóda s postupným 

zastavením sa na určovaných bodoch, tzv. stop and go. Je to polokinematická 

metóda, ktorá umožňuje vyhodnocovanie aj počas presunu medzi meranými 

stanoviskami. Dosiahnutá presnosť je približne rovnaká ako pri klasickej 

tachymetrií. [9] 

Pri kinematických metódach sa jedna z aparatúr nachádza na referenčnom 

bode a druhá sa postupne prenáša po niekoľkominútovej inicializácií na určované 

body. Obidve aparatúry zaznamenávajú informácie nepretržite najmenej zo 

štyroch rovnakých družíc počas celého merania, a to ja v priebehu presunu 

prijímača, ktorý sa pohybuje z bodu na bod. Aparatúry sú navzájom prepojené 

rádiovým signálom na prenos korekcií (napríklad plošné korekcie, korekcie blízkej 

virtuálnej stanice, korekcie meraných dát referenčnej stanice ). Táto metóda 

umožňuje zamerať väčší počet bodov, ak sa dodrží podmienka, že sa nepreruší 

príjem signálu z družíc. [9] 

6.3. Výhody a nevýhody GNSS 

Medzi výhody technológie GNSS oproti klasickým technológiám, ktoré sa 

využívajú v geodézií, patrí hlavne možnosť vykonávania meraní v každom počasí. 

Vysoká relatívna presnosť zabezpečuje určenie súradníc bodov, ktoré sú od seba 

vzdialené niekoľko kilometrov či desiatok kilometrov s centimetrovou presnosťou. 

Najmä pri meraní veľkých vzdialeností je výhodou, že táto technológia nevyžaduje 

priamu viditeľnosť medzi bodmi, čo sa často využíva pri určovaní súradníc bodov 

vytyčovacej siete tunelov , veľkých mostných objektov , rozsiahlych investičných 

celkov a kontrolných sietí na monitoring zosuvov, geologicky narušených celkov 

a pod. 

Nevýhodou je potreba voľného priestoru nad prijímačom, ktorý je definovaný 

15° elevačným kužeľom. Ak sa v tomto kuželi nachádzajú nejaké prekážky môžu 
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spôsobiť rušenie až výpadok v prijme družicového signálu následkom čoho sa 

znižuje presnosť v určení súradníc bodov. Horšie výsledky sa dosiahnu aj 

v zarastenom teréne a v hustej mestskej zástavbe s vysokými budovami. Keďže 

na meranie GNSS potrebujeme prijímať signál z družíc nie je možné ho využívať 

v interiéroch a podzemí (hlbinné bane, podzemné priestory a interiéry historických 

objektov, jaskyne, tunely a pod.). [9] 

7. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

7.1. Rekognoskácia terénu 

Pred vlastným meraním v teréne, či už je to vytyčovanie alebo mapovanie, sa 

vykonáva rekognoskácia terénu, teda obhliadka danej oblasti. Pri tejto činnosti je 

potrebné si všímať predovšetkým existujúce body polohového bodového poľa, a 

zároveň body výškového bodového poľa, vhodné miesta na určenie nových 

stanovísk a členitosť terénu v záujmovej oblasti. Pri rekognoskácii terénu 

prejdeme terén a upresníme rozsah a obsah meračských prác.  

7.1.1. Meračská sieť  

Oblasť budovy IT4 Innovations sa nachádza prevažne v rovinatom teréne. 

Pri rekognoskácií som upresnila postup prác a voľbu metód merania s ohľadom na 

umiestnenie budovy a iných polohopisných prvkov jej okolia. Vzhľadom k tvaru 

budovy a členitosti terénu boli zvolené 3 stanoviská meračskej siete pre 

riadne(kompletné) zameranie polohopisu.  

Obrázok č. 10 zobrazuje rozmiestnenie stanovísk vzhľadom k zameriavanej 

budove IT4 Innovations a jej okolia v katastrálnej mape pripojenej k ortofotomape, 

ktorá je k dispozícií na Geoportáli na webových stránkach ČUZK. 
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obr. č. 10 Rozmiestnenie stanovísk 

 

7.1.2. Stabilizácia bodov meračskej siete  

Body meračskej siete boli zaistené dočasnou stabilizáciou. Prvé dve 

stanoviská 4001 a 4002 boli stabilizované nastreľovacími klincami v chodníku 

a stanovisko 4003 bolo stabilizované dreveným kolíkom s klincom na trávnatom 

povrchu. Body boli vhodne rozmiestnené okolo zameriavanej budovy tak, aby 

neprekážali chodcom a súčasne bola z nich dostatočná viditeľnosť na susedné 

body a body potrebné na zameranie prvkov polohopisu. 

7.1.3. Voľba metódy pre pripojenie meračskej siete do systému JTSK 

Výber metódy geodetických prác závisí od presnosti a umiestnenia okolitých 

trigonometrických bodov, ktoré sú základom pre pripojenie do systému JTSK. 

V areáli budovy IT4 Innovations sa však tieto body nachádzajú vo veľkej 

vzdialenosti a potrebný polygónový ťah by musel byť vedený príliš ďaleko od 

zameriavaného územia čo by komplikovalo meračské práce a nepriaznivo 

ovplyvnilo presnosť merania a následné určenie súradníc bodov. Z týchto dôvodov 

nebol pre polohové pripojenie do systému S-JTSK meraný polygónový ťah, ale 

bola zvolená na určenie bodov metóda GNSS, presnejšie rýchla statická metóda. 
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Na zameranie polohopisu bola použitá polárna metóda a pri menších objektoch 

konštrukčné a kontrolné omerné miery. 

8. POUŽITÉ PRÍSTROJE A POMÔCKY 

8.1. Leica GPS 1200 

GPS1200 môže byť použitý ako referenčná alebo mobilná stanica. Pracuje v 

mnohých módoch merania, od statického po RTK. Je to malý a ľahký prijímač, 

podporujúci všetky formáty a komunikačné zariadenia. Umožňuje merať a 

vytyčovať priamo v súradniciach S-JTSK pomocou lokálnych transformačných 

kľúčov, ktoré si môžete vypočítať aj priamo v GPS prijímači v teréne. Ovládanie je 

plne v českom jazyku a všetky manuály sú dostupné v slovenskom jazyku. 

Je možné ho použiť ako všetko-na-výtyčke, alebo s uložením v batohu, na 

statíve, na stavebnom stroji, meracej lodi alebo lietadle. Tento prijímač je 

navrhnutý tak, aby pracoval aj v tých najnáročnejších podmienkach. Je odolný voči 

nárazom a vibráciám. Je vodotesný, pláva, odoláva tečúcej vode, dokáže 

fungovať v daždi, v snehu, piesku a pri teplotách od - 40° C do + 65° C. [10] 

 

tab. č. 3 Technické parametre prijímača Leica GPS 1200 [10] 

Technické parametre 

Prijímače GPS1200 GX1230 GG/ ATX1230 GG prijímač 

Technológia SmartTrack+ 

Typ 
Dvojfrekvenčný, GNSS geodetický, RTK 

prijímač 

Módy merania 

Statický, rýchly statický, kinematický 

 On the fly, L1 + L2, kódové, fázové,  

Reálny čas RTK štandardne, Post 

processing, DGPS/RTCM štandardne, 

nahraté programy pre rôzne geodetické 
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merania a meranie a vytyčovanie v 

reálnom čase RTK 

Kanály 
14 L1 + 14 L2 GPS/ WAAS / EGNOS 

12L1 + 12L2 GLONASS 

RTK Áno, SmartTrack+ 

Štandardná anténa 
SmartTrack AX1202 GG pre GX1230 

GG 

Postprocessing so softwarom Leica 

GeoOffice 

Horizontálna: 10mm + 1ppm, kinematic. 

Vertikálna : 20mm + 1ppm, kinematická 

Horizontálna: 5mm + 0.5ppm, statická 

Vertikálna: 10mm + 0.5ppm, statická 

Ukladanie dát 

Na CompactFlash karty: 64MB a 

256MB 

Interval záznamu: nastaviteľný od 0.05 

po 300 sekúnd. 

Kapacita 

64MB postačuje na : 

asi 1.100 hod. L1+L2 dát s 15s interval. 

asi 90.000 RTK bodov s kódmi 

Súradnicové systémy 

Elipsoidy, kartografické zobrazenia 

(vrátane Křovákovho), transformácie 

súradníc (aj do S-JTSK 
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obr. č. 11 Leica GPS 1200 

 

8.2. Totálna stanica Leica TCR 1202 

Je to totálna stanica s vysokou presnosťou. Je zabezpečená veľkým 

grafickým displejom, laserovou olovnicou na centráciu prístroja nad bodom, 

nekonečnými pohybovkami a ďalšími funkciami. Pri meraní vzdialeností 

s odrazovým hranolom má dosah až 10 km. [10] 

 

tab. č. 4 Technické parametre prístroja Leica TRC 1202 [10] 

Technické parametre 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 

Uhlová presnosť 2 “ 

Obvyklý výsledok kalibrácie uhlov < 1“ 

Dĺžková presnosť 2 mm + 2.0 ppm 

Obvyklý výsledok kalibrácie dĺžok 1,1 mm 
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Dosah na 1 hranol 10 000 m  

Bezhranolový diaľkomer 200 m pri 90% reflektivite 

Interná pamäť Vymeniteľná CF karta 

Klávesnica Plná, v oboch polohách, grafický displej 

Laserová olovnica áno 

Vytyčovací lúč EGL Nie (možnosť) 

Expresné tlačítko – trigger Nie 

Večné skrutky Áno 

Odolnosť IP 54 

 

 
obr. č. 12 Totálna stanica Leica TRC 1202 

8.3. Ďalšie pomôcky 

- hliníkové statívy 

- súprava guľových odrazových hranolov Leica, 

- pásmo (30 m)  
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9. POUŽITÉ PROGRAMY  

9.1. Groma 8.0 

Program Groma je určený pre riešenie geodetických úloh a výpočtov. 

Obsahuje jednoduchú grafiku a umožňuje digitalizáciu rastrových dát. Spracováva 

dáta vo formátoch všetkých bežných záznamníkov dávkovo aj po jednotlivých 

výpočtoch. 

Je v ňom možné otvoriť niekoľko zoznamov súradníc, myšou pretiahnuť body 

z jedného zoznamu do druhého, nastavenie aktívneho súboru, do ktorého sa 

ukladajú súradnice vypočítaných body. Dokáže vrátiť aj niekoľko zmien späť 

pomocou funkcie – krok späť. V závislosti na kapacite operačnej pamäte môžeme 

v tomto programe viesť rozsiahle zoznamy súradníc o rádovo stovky tisíc bodoch. 

V zoznamoch sa dajú jednotlivé položky označovať, kopírovať a editovať. [11]  

Okrem zoznamu súradníc je možné otvoriť aj okno so zoznamom merania, 

ktorý priamo importujeme z rôznych formátov. Jednoduchý presun nameraných 

dát myšou z dátového do výpočtového dialógového okna eliminuje zdroj chýb pri 

zadávaní hodnôt z klávesnice. V dátovom okne môžeme meranie ľubovoľne 

editovať, pridávať alebo zmazať. [11] 

Výpočtové úlohy vykonávame v dialógových oknách, kde sú prehľadne 

usporiadané vstupné aj výstupné údaje. Ak chceme mať prehľad o priebehu 

výpočtu je možnosť zobrazenia osnovy smerov na každom stanovisku pomocou 

Kontrolnej kresby. Priebeh výpočtu je možné si pozrieť v protokole o výpočte a pre 

potrebu aj uložiť. [11] 

9.2. Autocad (2014)  

Program Autocad je určený na kreslenie 2D výkresov a presné rysovanie. 

Obsahuje širokú paleta nástrojov potrebných pre technické kreslenie. Výkresy sú 

ukladané vo formáte DWG, čím má zaistenú kompatibilitu s inými rysovacími 

programami a aj staršími verziami Autocad. Užívateľské rozhranie je prehľadné 

a užívateľ si ho môže v rámci možností ľubovoľne upraviť, meniť a nastavovať. 
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Program obsahuje mnoho užitočných funkcií, ktoré sú schopné uľahčiť a urýchliť 

prácu pri tvorbe výkresov ako napríklad inteligentná tvorba kót alebo sady značiek 

elektronických súčiastok, ktoré nemusíte vytvárať ručne, ale stačí ich len 

pretiahnutím vložiť do výkresu. Medzi ďalšie hlavné funkcie a vlastnosti patria 

nastavenie formátu a mierky výkresu, vykresľovanie závitov, konštrukčné čiary 

a iné kresliace pomôcky a rozsiahla knižnica normalizovaných dielov. [12] 

10. VLASTNÉ MERANIE 

10.1. Zameranie meračskej siete 

Po rekognoskácií, určení metódy merania a stabilizácií bodov meračskej 

siete boli stanoviská 4001,4002,4003 zamerané rýchlou statickou metódou. Na 

meranie bol použitý prístroj Leica GPS 1200. Observácia na jednom stanovisku 

trvala asi 10-15 minút. Získané súradnice bodov však boli v súradnicovom 

systéme WGS-84, teda bolo potrebné ich transformovať pomocou lokálneho kľúča 

do súradnicového systému S-JTSK.  

10.2. Transformácia súradníc bodov meračskej siete 

Na transformáciu boli využité lokálne identické trigonometrické body. Výstupy 

pri meraní GPS prístrojom a pri transformovaní súradníc bodov meračskej siete sú 

k dispozícií v prílohe č.3 a č.4. Súradnice transformované do systému S-JTSK sú 

v nasledujúcich tabuľkách. 

 

tab. č. 5 Transformované súradnice v S-JTSK 

Číslo bodu Y X 

4003 479655.8389 1100500.2605 

4002 479712.1146 1100519.0716 

4001 479658.3917 1100613.9867 
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10.3. Podrobné polohopisné meranie  

Pre zameranie polohopisnej časti bola použitá totálna stanica Leica TCR 

1202. Meranie začínalo na stanovisku 4001. Ako orientácia bol zvolený bod 4002, 

kde bol postavený statív s odrazovým hranolom. Po urovnaní a centrácií prístroja 

na stanovisku 4001 sa na grafickom displeji nastavilo nové meranie – nová 

zákazka. V nastaveniach sa ďalej zmenil typ odrazového hranolu na „Leica guľatý 

hranol“ a udala sa výška prístroja. Nastavilo sa číslo orientácie – 4002, kde sa 

pomocou funkcie „0SET“ nastavilo nulové čítanie. Meranie pokračovalo 

postupným zameraným jednotlivých podrobných bodov polohopisu, ktoré boli 

signalizované odrazovým hranolom. Tieto body boli v priebehu merania priebežne 

číslované a ukladané spolu s hodnotami vodorovného uhla a vodorovnej dĺžky. 

Konečným zameriavaným bodom bola počiatočná nulová orientácia - stanovisko 

4002. Namerané hodnoty sa uložili na pamäťovú kartu prístroja. Na každom 

stanovisku sa zamerala jedna osnova v I. polohe ďalekohľadu. Takýto postup 

merania sa opakoval na ďalších dvoch stanoviskách 4002 a 4003. Pre kontrolu 

polohopisu sa pásmom odmerali aj niektoré omerné miery. Popri zameriavaní 

polohopisu sa vyhotovovali meračské náčrty, ktoré boli potrebné pri vyhotovovaní 

mapy (sú k dispozícií v prílohe č.1 ). 

Po ukončení zamerania polohopisu sa namerané hodnoty skopírovali 

z pamäťovej karty prístroja do počítača. 

10.4. Overenie presnosti merania 

Overenie presnosti merania dĺžok bolo vykonané pomocou výpočtov dosiahnutých 

odchýlok a porovnaním s medznými hodnotami. Výsledky overenia sú v tabuľke 

č.6. 
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Dĺžky 

Dĺžky 
vypočítané 

zo 
súradníc 

[m] 

Nameran
é dĺžky 

[m] 

Rozdie
l dĺžok 
Δd [m] 

Výpočet 
medznej 

chyby 
ud[m] 

Výpočet 
strednej 
chyby 

dĺžky md 
[m] 

Porovnanie 
odchýlok 

Δd≤ md 

4001-4002 109.067 109.089 0.022 0.197 0.059 VYHOVUJE 

4002-4003 59.331 59.348 0.017 0.189 0.057 VYHOVUJE 
tab. č. 6 Overenie presnosti merania dĺžok 

 

Ďalej bola vypočítaná charakteristika mxy pre body meračskej siete. Hodnota 

mxy nesmie presiahnuť kritérium uyx. Výsledky overovania presnosti sú uvedené 

v tabuľke č.7. 

číslo 
bodu 

Y X my mx mxy 
Porovnanie  

mxy‹uxy 

4002 
479712.112 1100519.065 

0.0161 0.0078 0.013 
VYHOVUJE 

479712.126 1100519.076 

4001 479658.374 1100614.021 0.0160 0.0310 0.025 VYHOVUJE 

4003 479655.811 1100500.232 0.0290 0.0280 0.029 VYHOVUJE 
tab. č. 7 Overenie presnosti bodov meračskej siete 

  

11. VÝPOČTOVÉ A GRAFICKÉ PRÁCE 

11.1. Spracovanie nameraných dát v programe Groma 

Ako už bolo spomenuté v kapitole o použitých programoch, Groma je 

program určený pre riešenie geodetických úloh a výpočtov ako aj na prácu so 

súradnicami. Pre získanie súradníc podrobných bodov bolo potrebné namerané 

dáta spracovať. Súradnice podrobných bodov boli vypočítané pomocou 

transformovaných súradníc stanovísk 4001, 4002 a 4003.  

Po otvorení súboru nameraných dát v programe Groma bolo potrebné dáta 

ešte editovať, pretože niektoré body boli zamerané viackrát. 
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obr. č. 13 Načítanie nameraných dát v prostredí programu Groma 

 

Výpočet súradníc sa realizoval pomocou funkcie polárna metóda a polárna 

metóda dávkou. V hornej lište som klikla na kolónku výpočty a zvolila najprv 

polárna metóda dávkou. Po otvorení dialógového okna som nastavila vstupný 

a výstupný súbor, teda namerané údaje a výstupný zoznam súradníc. Zoznam 

súradníc ostal otvorený v pozadí. Potom som klikla na lište na výpočty a zvolila 

polárnu metódu. Tam bolo potrebné vyplniť údaje o stanovisku, teda súradnice 

stanoviska a súradnice orientácie spolu s uhlom a dĺžkou. Po vyplnení týchto 

údajov sa na obrazovke zobrazilo okno s kontrolnou kresbou.  
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obr. č. 14 Dialógové okno výpočtovej úlohy polárna metóda a kontrolná kresba v programe Groma 

 

V dialógovom okne sme si prepli na kolónku určovaný bod, kde sme myšou 

preniesli body prvého stanoviska. Výpočet súradníc prebehol za pár sekúnd 

a súradnice podrobných bodov prvého stanoviska sa zobrazili v aktívnom 

zozname súradníc a zobrazili sa aj v okne kontrolnej kresby.  

 
obr. č. 15 Zobrazenia zoznamu súradníc 
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Zoznam súradníc som nechala aktívny a v okne polárnej metódy som zadala 

nové stanovisko a celý postup opakovala aj pri ďalších stanoviskách. Protokoly 

o výpočtoch som uložila a sú k dispozícií v prílohe č. .Postupne sa súradnice 

všetkých bodov zobrazili v zozname súradníc. Tento zoznam súradníc som 

potrebovala exportovať do súboru formátu dxf, ktorý je potrebný pre jeho otvorenie 

v programe Autocad, kde sa vypracuje mapa polohopisu. Postup exportu do dxf 

súboru bol nasledovný: Po ukončení všetkých výpočtov a práce v programe 

Groma som si nechala otvorený iba aktívny zoznam súradníc. V hornej lište menu 

som si klikla na kolónku súradnice a zvolila „Zobraziť graficky“. Potom som si klikla 

v hornej lište na kolónku súbor a uložila ako, kde už bola zvolená prípona 

budúceho súboru – dxf. 

 

11.2. Vyhotovenie účelovej mapy v programe Autocad 

Grafické spracovanie dát bolo vykonané vo výukovej študentskej verzií programu 

Autocad. Výkres je tvorený vo viacerých vrstvách. Každá vrstva má nastavené 

charakteristické vlastnosti (názov, farba, typ čiary,...) podľa zobrazených prvkov. 

Predmety polohopisu sú vyjadrené pomocou symbolov a funkcie kreslenia. 

Symboli boli vytvorené priamo v programe ako bloky a ich význam je vysvetlený 

v legende mapy.  Ďalej boli do výkresu vložené popisné čísla budov, meračská 

sieť s vyznačenými súradnicami a severka pre lepšiu orientáciu na výstupnej 

mape. Ukážka vypracovania účelovej mapy je na obrázku č.16. a výstup v pdf 

v prílohe č.7 . 
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obr.č. 16 Vyhotovenie mapy v Autocade 
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12. ZÁVER 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť účelovú mapu daného areálu budovy 

IT4 Innovations v Ostrave - Poruba. Súčasťou vlastného merania v teréne bola 

stabilizácia bodov meračskej siete a pripojenie týchto bodov do systému S-JTSK. 

Ďalej nasledovalo podrobné polohopisné meranie a číselné a grafické 

vyhodnotenie nameraných údajov. 

Pred meraním boli body meračskej siete zamerané metódou GNSS a následne 

transformované do systému S-JTSK. Pokračovalo sa podrobným meraním 

polohopisu pomocou totálnej stanice Leica. Namerané data boli ďalej spracované 

v programe Groma. V tomto programe prebehol export do formátu potrebného na 

grafické spracovanie mapy v programe Autocad.  

Výsledkom tejto práce je účelová mapa areálu IT4 Innovations v mierke 1:500, 

ktorá je súčasťou tejto bakalárskej práce ako príloha č.7. 
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