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ABSTRAKT (v slovenskom jazyku) 

Práca sa zaoberá kompletnými geodetickými činnosťami, ktoré sú nevyhnutné pri 

vyhotovení projektovej dokumentácie. Bolo potrebné vykonať polohopisné a výškopisné 

meranie daného územia – zamerať všetky dôležité objekty a stavby nachádzajúce sa v 

predmetnom území, vyhotoviť geometrický plán na vyňatie pozemku z pôdneho fondu, 

vytýčenie základových pásov, ktoré boli potrebné k správnemu umiestneniu stavby v 

priestore. Po dokončení stavby je potrebné zamerať skutočný stav a vyhotoviť geometrický 

plán ku kolaudácii a zápisu stavby do katastra nehnuteľností. Ďalej sa zaoberá metódami 

merania a vyhotovením potrebných dokumentov.  

Kľúčové slová: geometrický plán, polohopisné a výškopisné meranie, 

vytyčovanie základov, zameranie skutočného stavu ku kolaudácií, metódy merania, 

predprojektová dokumentácia. 

 

ABSTRACT (v anglickom jazyku) 

The diploma work deals with complete geodetic activities necessary to make the 

project documentation. It was necessary to realize horizontal and vertical surveying of 

the given ground – to survey all the important objects and buildings located in the 

mentioned area, to make the plat map for exemption of the ground from soil fund, to 

demarcate the strip foundations which were necessary to locate the building in the area 

correctly. After finishing the building it is necessary to survey the real status and make the 

plat map for final building approval and for building report into the real estate register. It 

deals also with the surveying methods and with making the necessary documents.  

Keywords: plat map, horizontal and vertical surveying, demarcation of the strip 

foundations, survey of the real status for final building approval, surveying methods, pre-

project documentation. 
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK  

BP    Bodové Pole 

Bpv    Výškový systém Baltský po vyrovnaní 

ETRS   Európsky Terestrický Referenčný Systém 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

GP    Geometrický Plán 

GPS    Global Positioning System 

KN     Kataster Nehnuteľnosti 

KÚ    Katastrálne Územie 

ML    Mapový List 

PKN        Pozemkovo Knižná vložka  

PPBP    Podrobné Polohové Bodové Pole 

RTK    Real Time Kinematic 

S – JTSK    Jednotná Trigonometrická Sieť Katastrálna 

SGI    Súbor Grafických Informácií 

SKPOS   Slovenská Priestorová Observačná Služba 

SPI    Súbor Popisných Informácií 

ZPBP   Základné Polohové Bodové Pole 

ZPMZ   Záznam Podrobného Merania Zmien 
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1 ÚVOD 

Diplomová práca sa zaoberá komplexným zameraním územia pred výstavbou, čo 

zahŕňa: zameranie pred umiestnením stavby do terénu – polohopis a výškopis, vyhotovenie 

geometrického plánu na vyňatie pozemku z pôdneho fondu, umiestnenie stavby do terénu 

– vytyčovanie a po realizácií stavby – zameranie a vyhotovenie geometrického plánu 

potrebného ku kolaudácií. 

Pred úpravou terénu je vhodné aby bolo územie, ktoré má byť úpravou dotknuté, 

geodeticky zamerané. Potrebné zameranie územia by malo byť uskutočnené napr. pred 

výstavbou budov, chodníkov a pod. Dôležité je najmä z hľadiska dobrého osadenia stavby 

do terénu, ako aj iných skutočností, ktoré by mohli neskôr viesť k zvýšeniu nákladov na 

výstavbu, alebo k súdnym sporom.  

Na začiatku merania bola vykonaná rekognoskácia predmetného územia spolu s 

investorom a projektantom. Pri rekognoskácií došlo s projektantom k dohode, ktoré 

skutočnosti musia byť zamerané, ako napr.: šúpatka, kanalizačné poklopy, cestné teleso, 

inžinierske siete a pod. aby sa mohol projekt vypracovať a následne realizovať. V práci sú 

taktiež spomenuté aj metódy merania polohopisu a výškopisu, vytyčovania stavby, 

zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu, ako aj praktická časť. Výsledkom 

praktickej časti je vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu, geometrického plánu 

pre vyňatie pozemku z pôdneho fondu, ako aj geometrický plán po realizácií stavby 

potrebný ku kolaudácií a následnému zápisu do katastra nehnuteľnosti.  
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2 POLOHOPIS A VÝŠKOPIS 

       Jednou z mnohých úloh v geodézií je geometricky zobraziť predmety 

merania, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu. Ide o zobrazenie predmetov, ktoré 

majú najčastejšie nepravidelné tvary napr. ulíc, ciest, riek, ... a pod. V podstate je to 

zobrazenie ich pôdorysov. Plán, v ktorom považujeme zemský povrch za rovinu sa nazýva 

polohopisný.  

Ak teda máme zobraziť geometrický útvar, najčastejšie nepravidelného tvaru, 

môžeme to urobiť pomocou jeho základných určovacích  prvkov: uhlov a dĺžok. 

Najčastejšie sa pri určovaní vzájomnej polohy bodov objektov používajú súradnice, a to 

pravouhlé alebo polárne. Sieť pevných bodov tvorí základy polohového merania. Meračské 

body si volíme tak, aby sme niektorou z metód merania dosiahli čo najpresnejšie výsledky. 

Stabilizácia bodov sa vykonáva podľa platných predpisov. Predmety merania sú pevné 

predmety trvalého alebo niekedy aj dočasného charakteru, predovšetkým budovy, 

komunikácie, vodstvo, hranice pozemkov a pod. Body ktoré treba zamerať, nie sú jasne 

vyznačené v teréne, je nutné ich stabilizovať napr. drevenými kolíkmi, železnými rúrkami 

a pod, ide predovšetkým o body ktoré boli vytýčené pre osadenie pôdorysu stavby v teréne.  

Metódy, presnosť a spôsob zobrazovania výsledkov merania uvádza Inštrukcia na 

tvorbu Základnej mapy SR veľkej mierky  NP-2703/1993 (Inštrukcia NP-2703/1993) a 

Metodický návod na podrobné meranie výškopisu mapy veľkých mierok 984 230MN-1/84. 

[7] 

Samotný polohopis sa v súčasnosti zameriava len veľmi zriedka. Polohopis sa z 

pravidla vykonáva spolu s výškopisom, jednou z týchto metód merania, napr.: metódou 

polárnych súradníc spojenou s meraním prevýšení, a najrozšírenejšou metódou v 

súčasnosti je technológia GNSS a vhodnou kombináciou týchto metód. Zavedením 

elektronických teodolitov do praxe, možno aplikovať spoločné meranie polohopisu a 

výškopisu s najvyššími nárokmi na presnosť. [7] 
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Medzi predmety merania polohopisu a výškopisu patria všetky významné body 

prirodzených a umelých predmetov, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu i nad ním. 

Zoznam predmetov merania sa nachádza v predpise pre JŽM(M20/1) a inštrukcii NP-

2703/1993. [7] 

Výsledkami merania podrobného polohopisu sú: 

 Grafické údaje – náčrt, mapa, 

 Číselné údaje – zápisníky, výstup z elektronických teodolitov. 

Tieto údaje sú podkladom pre výpočet súradníc bodov, výmer a vyhotovenie máp.  

2.1. Meranie polohopisu metódy 

1) Metóda pravouhlých súradníc ( ortogonálna metóda), 

2) Metóda polárnych súradníc ( polárna metóda),  

3) Metóda pretínania napred, 

4) Metóda konštrukčných omerných mier – doplnková metóda, 

5) Metóda univerzálna a integrovaná, 

6) Fotogrametrická metóda, 

7) Technológia GNSS. 

 

1) Metóda pravouhlých súradníc - ortogonálna metóda 

Využíva sa tam kde sú kladené nároky na pravouhlé číselné údaje o polohe bodov 

a predmetov merania. Predmety merania resp. ich body sa vyjadrujú dvoma na seba 

kolmými mierami, a to: staničením (s) a kolmicou (sk) ku geodetickej priamke. 

Geodetickou priamkou môže byť: meračská priamka, rajón, polygónová strana alebo iná 

geometrická čiara, zapojená do podrobného polohového bodového poľa. Súradnice 

staničenia (s) a kolmice (sk) sa merajú pomocou dvoch pásiem a vytyčujeme ich hranolom. 

Počiatok merania sa volí buď na jednom alebo na druhom konci meračskej priamky. 

Vzdialenosti medzi bodmi overujeme omernými mierami. Dĺžka kolmíc môže byť 

maximálne 30 m. [7] 



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   12 

 

Pomôcky potrebné na vytyčovanie metódou polárnych súradníc : pásmo, výtyčky 

a päť boký hranol – pentagón. 

2) Metóda polárnych súradníc – polárna metóda 

Polohu bodu určujeme na základe meraní polárnych prvkov, a to uhlov a dĺžok. 

Sieť podrobného polohového poľa sa vybuduje v meranom území väčšinou polygónovou 

metódou. Ako stanoviska prístroja sa použijú body podrobného polohového poľa, ktoré 

slúžia aj na vytvorenie sústav – počiatkov Pn a orientačných smerov sústav Pn-1. 

V zameriavanom území sa vytvorí toľko zostáv, koľko bolo stanovísk prístroja. Predmety 

merania, pokiaľ nie sú prirodzene signalizované, vhodne označíme napr.: výtyčkou. 

Omernými mierami zaisťujeme vzájomnú vzdialenosť medzi dvoma charakteristickými 

bodmi ( omerné miery budov). Dosah merania závisí od použitých prístrojov a pomôcok. 

[7] 

3) Metóda pretínania napred  

Je najstaršou a často používanou trigonometrickou metódou. Používa sa v území s 

malou hustotou predmetov merania (napr. zamokrený, skalnatý terén a pod.), v obťažnom 

teréne, pretože je z geometrického hľadiska najvhodnejšia. Súradnice nových bodov 

určíme podľa toho, aké určujúce prvky (uhly) a tiež aj podľa toho aký spôsob výpočtov 

používame. [1] 

4) Metóda univerzálna a integrovaná 

Jednou zo základných úloh v geodetickej praxi je určovanie nadmorských výšok 

bodov. Tvar terénu (topografickej plochy) sa znázorňuje vrstevnicami, šrafovaním alebo 

vyhotovením plastického obrazu. Výšku bodu možno udávať od ľubovoľného zvoleného 

nulového horizontu – relatívna výška alebo od morskej hladinovej plochy – absolútna 

výška. Geoid (hladinová plocha) je v každom svojom bode kolmá na smer zemskej 

príťažlivosti. V jednotlivých štátov býva hladinová plocha rôzna. Býva to spravidla stredná 

výška hladiny najbližšieho mora, určená špeciálnymi prístrojmi - mareograf. V blízkosti 

pobrežia je dôkladne stabilizovaný a odvodený východiskový bod. Pre naše územie bol 

zvolený ako východiskový bod pri Jadranskom mori (Molo Sartorio v Terste). Neskôr bol 

nahradený Baltským výškovým systémom s normálnymi výškami (Kronštadt v Baltskom 
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mori). Relatívna výška sa vzťahuje na hladinovú plochu ktorá je ľubovoľne zvolená. 

Absolútna výška je vzdialenosť meraná pozdĺž zvislice od nulovej hladinovej plochy. [1] 

 

5) Fotogrametrická metóda 

Metóda pri ktorej sa neurčuje geometrický tvar časti zemského povrchu priamo 

v teréne ale na jeho meračských snímkach - fotografii. Pri pozemnej fotogrametrií sa 

vyhotovujú snímky (metóda prieseková, metóda stereofotogrametrická) fototeodolitom, 

prostredníctvom leteckej fotokomory pri leteckej fotogrametrii. Podľa spracovania snímok 

sa rozdeľujú na jednosnímkovú a dvojsnímkovú. Tretí rozmer – výšku poskytuje 

dvojsnímková fotogrametria. [2] 

6) Technológia GNSS 

Je globálny systém určenia polohy alebo Global Positioning System (GPS). Ide 

o satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na určenie presnej pozície, poskytuje aj 

presnú časovú referenciu, takmer kdekoľvek na Zemi.  

Sústava GPS sa skladá z 24 satelitov a zároveň je základom pre navigačné 

prístroje GPS. Nezávislé na počasí poskytuje údaje o polohe. Prvým cieľom bolo presné 

určenie polohy, rýchlosti a času v jednotnom referenčnom systéme pre vojenské účely. 

Neskôr bolo schválené používanie tejto technológie aj pre civilný sektor s určitými 

obmedzeniami. Princíp merania GPS spočíva v tom, že každá družica posiela navigačnú 

správu ktorá obsahuje okrem iného aj parametre svojej dráhy (efemeridy), z ktorej sa dá 

vypočítať presná poloha družice (XS, YS, ZS). Poloha užívateľa (X, Y, Z) sa potom určí 

vypočítaním sústavy troch rovníc o troch neznámych. Hlavným problémom je doba, medzi 

vyslaním signálu z GPS družice a jeho prijatím GPS prijímačom. Preto sa zavádza aj štvrtá 

rovnica, kde:  

 Dt - je časový interval, 

 c - rýchlosť svetla, 

 b -  je neznáma pre výpočet polohy, 

 Di - pseudovzdialenosť.  
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Konečný tvar je: 

                                                           ( 2.1) [10] 

 

                         ( 2.2 ) [10] 

Systém GPS je tvorený:  

 Kozmická zložka – je tvorená sústavou družíc, ktoré sú rozmiestnené na šiestich 

družicových dráhach vo výške 20 200 km so sklonom k rovníku 55°, tak aby bolo 

z ktoréhokoľvek miesta na Zemi vidieť minimálne 4 družice, ktoré vysielajúcich 

navigačné signály. Každá družica ma rubídiové a céziové atómové hodiny, 

vysielače rádiových vĺn, počítač a batérie dobýjané zo slnečných panelov. Prijímajú 

a spracovávajú informácie z riadiaceho centra a podľa nich vysielajú informácie pre 

užívateľov. [10] 

 Riadiaca zložka – zodpovedá za plynulý chod celého systému. Jej hlavnou úlohou 

je: nepretržite monitorovať a riadiť činnosť družicového systému, určovať 

systémový čas GPS, predpovedať dráhy družíc a chod hodín na družiciach, 

pravidelne obnovovať navigačnú správu družice. Tvorí ho päť pozemných 

pozorovacích staníc riadiaceho centra a tri pozemné vysielacie antény. [10] 

 Užívateľská zložka – tvoria ju GPS prijímače a ostatné nástroje a postupy potrebné 

na spracovanie nameraných údajov. [10] 

2.2. Meranie výškopisu – metódy 

 Trigonometrická nivelácia, 

 Geometrická nivelácia, 

 Hydrostatická nivelácia, 

 Barometrická metóda. 
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Trigonomická nivelácia 

Výškový rozdiel dvoch bodov určíme výpočtom z pravouhlého trojuholníka, 

v ktorom poznáme horizontálnu vzdialenosť bodov a výškový uhol. 

Výšku bodu vypočítame ako:   HB = H A + hp + h - hc;        (2.3) [1] 

Prevýšenie:   h = s tg β            (2.4) [1] 

 

Kde:  

 hp – výška prístroja, 

 hc – výška cieľa, 

 h – prevýšenie, 

 s – vodorovná dĺžka, 

 β – výškový uhol. 

Ak poznáme vzdialenosť d, tak môžeme použiť tento spôsob. Z pravidla sa 

trigonometricky určujú nadmorské výšky polygónových aj trigonometrických bodov. 

Využíva sa taktiež pri určovaní výšok objektov. 

Výšky objektov sa merajú trigonometricky často na stavbách, kde meranie 

nivelačným prístrojom nie je možné alebo je veľmi náročné. [1] 

 

Obrázok 2.1: Trigonometrické meranie výšok  [7] 
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Geometrická nivelácia 

Určujeme rozdiel z úseku medzi dvomi bodmi, ktorý na latách určí vodorovná 

zámerná priamka. Vodorovná priamka sa vytýči nivelačným prístrojom.  

Výpočet výškového rozdielu: Δ V = VB – VA = z - p          ( 2.5) [1] 

Kde:  

 Δ V – výškový rozdiel, 

 z – zámera vzad, 

 p – zámera vpred. 

Poznáme tri metódy geometrickej nivelácie:  

a) Geometrická nivelácia zo stredu – do stredu meračských úsekov 

postavíme prístroj. Vzdialenosť sa rozdelí na viacero úsekov, vtedy, ak je 

vzdialenosť meraného úseku väčšia, ako je možné zamerať z jedného 

stanoviska prístroja. 

Úsek pri presnej nivelácií sa musí vopred rovnomerne rozdeliť. Pri 

technickej nivelácii staviame prístroj približne do stredu úseku. Meračská 

lata sa stavia  zvislo na východiskový bod,  a po zameraní na ďalšie body. 

Prístrojom meriame zámeru vpred a vzad, merač prečíta hodnoty na late 

a zapíše ich do zápisníka. [2] 

Výškový rozdiel medzi bodmi:  

(z – p) = (z1– p1) + (z2 – p2)+ ... + (zn– pn) = Δ VBA       ( 2.6) [1]  

(z) – (p) = (z1+ z2+ ... + zn) - (p1+ p2+ ... + pn)  = ΔVBA      ( 2.7) [1] 

Výška bodu B: VB = VA + ΔVBA        ( 2.8) [1]  

Kde:  

 z – zámera vzad, 

 p – zámera vpred, 

 ΔVBA – výškový rozdiel medzi bodmi. 
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Obrázok 2.2: Geometrická nivelácia zo stredu [1] 

 

b) Geometrická nivelácia stranou – Veľmi často potrebujeme v praxi zistiť 

výšku bodov, ktoré sa nachádzajú mimo nivelačného ťahu. Najčastejšie sa 

využíva pri meraní priečnych profilov. [1] 

 

 

Obrázok 2.3: Geometrická nivelácia stranou [1] 

 

c) Geometrická nivelácia vpred – využitie tam, kde sa nedá použiť nivelácia 

zo stredu, napr. na strmom svahu. [1] 

Postup merania: nad bodom A zameriame výšku horizontu prístroja 

a zameriame latu postavenú zvislo na bod B. 

Táto metóda je malo používaná z toho dôvodu, že je málo presná. 

 

Obrázok 2.4: Geometrická nivelácia vpred 
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d) Hydrostatická nivelácia – princíp spojitých nádob. Používa sa k presnému 

meraniu výšok bodov ležiacich blízko seba. [1] 

e) Barometrické meranie výšok – je založené na meraní zmien teploty 

vzduchu a barometrického tlaku (ktorý ubúda s rastúcou nadmorskou 

výškou) na bodoch, medzi ktorými zisťujeme prevýšenie. [1] 

 

2.3. Metódy situačného a výškopisného merania  

Bod v priestore je jednoznačne určený troma súradnicami, z toho dve (x; y) určujú 

jeho polohu, tretia súradnica určuje jeho výšku (z). V praxi sa najčastejšie využívajú 

metódy, pomocou ktorých dostaneme všetky tri súradnice. [1] 

Tachymetria – súčasné meranie polohopisu a výškopisu polárnou metódou, t.j. 

vodorovným uhlom a dĺžkou meranou opticky. Z meranej vzdialenosti a výškového uhla sa 

vypočítajú nadmorské výšky bodov. Používajú sa prístroje s ďalekohľadom, ktorý je 

vybavený diaľkomerným zariadením. Prístroje s horizontálnym kruhom a ryskovým 

krížikom s diaľkomernými ryskami sa používa v rovinatom teréne. Pri meraní 

autoredukčnými prístrojmi nie sú nutné redukčné výpočty. Podľa druhu použitého prístroja 

rozoznávame: číselnú tachymetriu – kde sa výškopis a polohopis vykonávajú podľa 

číselných údajov merania, a grafickú tachymetriu, kde sa polohopis a výškopis kreslia 

priamo pri meraní v teréne – v súčasnosti sa táto metóda už nevyužíva. [1] 
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Obrázok 2.5: Číselná tachymetria [1] 

 

Organizácia tachymetrického merania – na danom území podľa možností 

založíme potrebný počet polohovo a výškovo určených bodov resp. stanovísk z ktorých 

dané meranie vykonávame. Počet stanovísk, ktoré boli zriadené závisí od tvaru 

zameriavaného územia a jeho členitosťou, taktiež aj od dosahu tachymetra, ktorý bude 

použitý. Polohové stanoviska určíme ako body polygónových ťahov, rajónmi alebo inými 

spôsobmi. Výškové stanoviská sa určia geometrickou niveláciou s pripojením na štátnu 

nivelačnú sieť. Podľa toho na aký účel sa tachymetrický plán vyhotovuje volíme body 

v zameriavanom území. Lomové body pôdorysu objektov, hraníc parciel, vodných tokov, 

sa zameriavajú pre polohopisnú zložku. Všetky charakteristické body prirodzeného 

povrchu tvoria výškopisnú zložku, t.j. body ktoré sú dôležité pre jeho znázornenie (napr. 

kostra terénu pozostávajúca z chrbátnic, údolnice, spádnic a pod.). Kvalita závisí od 

správnej voľby bodov pre výškopis. Tachymetrický náčrt tvorí podklad pre vyhotovenie 

tachymetrického plánu. Náčrt sa vyhotovuje pri meraní kresbou od ruky. Zobrazuje terénne 

čiary ako napr. chrbátnice, údolnice, vrcholy, žľaby a pod. Musia byť v ňom obsiahnuté 

všetky zamerané body, ktorých číslovanie súhlasí s číslovaním v zápisníku. Detaily sa 

kreslia vo väčšej mierke ako je samotný náčrt na osobitnej prílohe. Ako podklad je vhodné 

využiť staré mapy, letecké snímky atď.[1] 
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Vyhodnotenie merania – tachymetrický plán sa vyhotoví na základe nameraných 

hodnôt a tachymetrického náčrtu. Mierka plánu sa volí podľa smerníc alebo sa môže voliť 

aj podľa požiadaviek napr. projektanta. Pred vytvorením plánu sa vypočítajú nadmorské 

výšky a vodorovné vzdialenosti. Ďalej postupujeme takto:  

 vynesieme pevné body (stanoviská), 

 vynesieme podrobné body (tachymetrické body), 

 vykreslíme polohopis a výškopis (vrstevnice),  

 úprava plánu. 

Polohopis daného územia dostaneme spojením príslušných bodov, pričom 

prihliadame aj na záznamy v tachymetrickom náčrte. Výškopis územia zobrazujeme 

vrstevnicami. Vrstevnice sa riešia grafickou interpoláciou medzi jednotlivými vynesenými 

tachymetrickými bodmi, spájajú sa v smere spádnic. Body s rovnakou nadmorskou výškou 

na spojniciach spájame plynulými krivkami – vrstevnicami. Pri vykreslení sa používajú 

údaje zaznamenané v tachymetrickom náčrte. [2] 

 

Obrázok 2.6: Grafická tachymetria 
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Presnosť tachymetrie a vrstevnicových plánov.  

- charakterizovaná buď strednou polohovou chybou a priemernou strednou 

chybou (nadmorských) výšok zameraných bodov v určitej oblasti alebo najčastejšie 

presnosťou vrstevníc v danej oblasti. [2] 

Presnosť vrstevníc sa vyjadruje podľa rôznych kritérií a to: strednou výškovou 

chybou mh, strednou polohovou chybou mp, strednou smerovou chybou mφ a strednou 

chybou zo zakrivenia mk. Veľkosť týchto chýb je ovplyvnená viacerými okolnosťami ako 

napr. od metódy výškového merania a použitých prístrojov, od mierky plánu a pod. [2] 

 

Zostrojenie mapových listov 

a) vyhotovenie konštrukčného mapového listu,  

b) zobrazenie polohopisu,  

c) kartografické zobrazenie polohopisu,  

d) zobrazenie výškopisu,  

e) kartografické spracovanie výškopisu,  

f) popis mapového listu. 

a) Mapové listy sa vyhotovujú na kvalitnom a nezrážateľnom podklade (napr. 

plastické látky: astralon, celon, ultrafon, s bielou rycou vrstvou).[2] 

b) Polohopisné a výškopisné zobrazenie danej časti územia sa zobrazujú 

bodmi bodových polí, bodmi štvorcovej siete, bodmi na sekčných rámoch  

a pod.[2] 

c) Kartografické zobrazenie polohopisu sa vykonáva na základe poľných 

náčrtov, vynesených bodov bodového poľa a príslušných zápisníkov. 

Najprv porovnáme dĺžky meračských priamok priamo nameraných 

a vynesených súradníc. Pri zákrese objektov postupujeme od stredu listu  

smerom k okrajom. [2] 

d) Výškopis mapy sa zobrazuje oddelene. Vynesieme polohu podrobných 

výškových bodov a okótujeme ich príslušnými nadmorskými výškami. 

Kde to nie je možné vyhotovujú sa šrafy a kóty. Vrstevnice sa vyhotovujú 
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v základnom intervale 1, 2, 5, 10m atď. podľa mierky mapy, sklonových 

pomerov terénu, aj  doplňujúcimi vrstevnicami v intervale 0,5 m. Ak  

výška útvarom nedosahuje interval vrstevníc použijú sa šrafy. [2] 

e) Kartografické spracovanie výškopisu sa uvádza v príslušných smerniciach 

a predpisoch. [2] 

f) Popis mapy sa vyhotoví z názvov objektov, ktoré sa majú nachádzať na 

mape. [2] 

 

Vyhotovenie topografických máp sa skladá z:  

A. Polohopisnej zložky,  

B. Výškopisnej zložky,  

C. Popisu.  

 

A. V polohopisnej zložke sa nemôžu zobrazovať všetky predmety merania 

v pôdoryse, ale len tie, ktoré sa v príslušnej mierke zobraziť dajú. 

Predmety, ktoré sa v danej mierke nedajú zobraziť sa vyznačujú len 

mapovými značkami a to bodovými, čiarovými alebo plošnými. 

K predmetom polohopisného merania patria pevné body, budovy,  

zariadenia, vodstvo, hranice a pod. [2] 

B. Výškopis topografických máp vyjadruje výškové pomery daného územia 

vrstevnicami alebo výškovými údajmi. Pri meraní výškopisu treba brať 

ohľad na geologický a morfologický tvar terénu mapovaného územia. 

Výškopisné zameranie by malo čo najlepšie vystihovať zemsky povrch.  

[2] 

C. Popis obsahuje názvy administratívnych celkov, miestne a pomiestne  

názvy, rôzne číselné údaje a pod. [2] 

Topografická mapa využíva ako podklady polohopisné a výškopisné bodové pole, 

ako aj polohopisnú a výškopisnú kresbu.  
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3 GEODETICKÉ ZÁKLADY PRE POLOHOPISNÉ A 

VÝŠKOPISNÉ MERANIE 

Riešenia rôznych geodetických úloh napr. určovanie vzájomnej polohy bodov 

vyžadujú, aby sme mali k dispozícií množinu bodov, ktoré sú orientované a jednoznačne 

určené v súradnicovej sústave. Takáto množina bodov sa nazýva bodové pole (BP). Poloha 

každého bodu BP sa vyjadruje pravouhlými rovinnými súradnicami. Od použitého 

kartografického zobrazenia územia závisí poloha a orientácia súradnicovej sústavy na 

zemskom povrchu. [2] 

3.1. Bodové pole 

Súhrn bodov, ktorých poloha je na zemskom povrchu určená súradnicami so 

stanovenou presnosťou a je  vhodne vyznačená. Body bodového pola sa podľa spôsobu 

umiestnenia, určenia a poslania, delia na body Základného Polohového Bodového Poľa 

(ZPBP), tie zahŕňajú body Štátnej – Astronomicko geodetickej siete a body Štátnej 

trigonometrickej siete. Ďalej sa delia  na body Podrobného Polohového Bodového Poľa 

(PPBP), ktoré tvoria polygónové body, vlícovacie body a iné body, ktoré sú určené 

s vyžadovanou presnosťou a  sú trvalo stabilizované. [2] 

Najdôležitejšími z bodov ZPBP sú trigonometrické body, ktoré sú rozmiestnené 

tak, že zámery tvoria trojuholníkovú sieť pre dané územie, v geometrickom zmysle 

predstavuje stabilnú kostru pre každé polohové meranie. Na zemskom povrchu sú body 

trvalo označené, ich poloha sa určí presným meraním a výpočtami. Trigonometrickú sieť 

delíme podľa veľkosti trojuholníkov. Trojuholníky sa delia na niekoľko stupňov – rádov. 

Najprv sa vybudovala trigonometrická sieť I. rádu, postupne sa zhusťovala až do V. rádu. 

Na našom území je trigonometrická sieť prakticky dobudovaná a priemerná vzdialenosť 

medzi bodmi je 1 až 3 km. Meranie sa vykonáva s takou presnosťou, aby základná 
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súradnicová chyba nepresiahla hodnoty aké sú uvedené v tabuľke. Krajná odchýlka sa 

určuje na 2,5 násobok základnej strednej súradnicovej chyby.[2] 

Tabuľka 1: Presnosť určenia trigonometrických bodov [3] 

SLOVGERENET - Slovenská geodynamická referenčná sieť (špecializované 

geodetické body), tvoria základ pre národný rámec Štátnej priestorovej siete v rámci 

geodetických základov. Pre body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) je charakteristický 

oranžový náter, ktorý je v teréne ľahko rozpoznateľný. Každý bod je stabilizovaný 

meračskou značkou v kamenných hranoloch o rozmeroch 20 x 20 cm (klincová značka 

s dierkou – geoklinec, dierka môže byť umiestnená aj excentricky). Minimálny zákryt 

bodu musí byť vhodný na terestrické meranie ako aj na GNSS meranie. Sieť tvoria 

trigonometrické body, ktoré sú prestabilizované a doplnené o meračskú značku. Výšky 

bodov sú pripojené na Štátnu gravimetrickú sieť a určené zo Štátnej nivelačnej siete. Body 

ŠPS sú číslované od čísla 1000 a evidované v rámci evidenčnej jednotky (ZM 1:50 000).  

Pôvodné označenie si ponechávajú body, ktoré sú hosťujúce (pripojené). Určené 

sú statickou metódou technológie GNSS. Presnosť súradníc bodov je: mφ = mλ ˂ 0,009m 

v zemepisnej šírke a dĺžke; vo výške je mH ˂ 0,025m [3] 

Európsky Terestristický Referenčný Systém (ETRS) – je záväzným systémom.[3] 

Pre tvorbu číselných, grafických, projekčných podkladov trigonometrická sieť 

svojou hustotou nevystačuje a preto je ďalej zhusťovaná jednotlivými bodmi 

polygónovými bodmi, vlincovacími bodmi, ktoré vytvárajú podrobné polohové bodové 

pole. Spojnice polygónových bodov a polygónové strany tvoria meračské priamky 

PRESNOSŤ TRIGONOMETRICKÝCH BODOV 

Rad 

trigonometrickej siete 

I. II. III. IV. V 

myx      (m) 0,040 0,035 0,030 0,025 0,015 
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z ktorých možno vykonať podrobné meranie alebo vytyčovanie. Nadmorské výšky sú 

určené v systéme po vyrovnaní (Bpv).[3] 

Podľa hodnoty strednej empirickej súradnicovej chyby sa posudzuje polohová 

presnosť:  

mxy = sqrt (0,5(m
2

y + m
2

x));                                             (2.8) 

kde: mx a my sú stredné chyby v súradniciach y, x.[3] 

Body rozdeľujeme podľa účelu do 5 tried presnosti. Základné stredné súradnicové 

chyby určuje smernica STN 730415. [3] 

Trieda 1. 2. 3. 4. 5. 

Presnosť (m) 0,02 0,04 0,06 0,12 0,20 

Číslovanie Triangulačný list Číslovanie v rámci katastrálneho územia od čísla 

501 do 5000. Body určené polygónmi sa číslujú 

priebežne.  

Tabuľka 2: Rozdelenie bodov podľa účelu [3] 

 

Body IV. rádu (zhusťovacie body) sú trvalo stabilizované, aby 

s trigonometrickými bodmi tvorili základné bodové pole s hustotou 1bod /km
2
. Tieto body 

sa zriaďujú s ohľadom na ich využívanie aj v budúcnosti (pri komunikáciách, objekty 

s prirodzenou signalizáciou a pod). Určujú sa trigonometrickými metódami, 

polygonometricky alebo kombinovane, ale vždy tak, aby bola dodržaná požadovaná 

presnosť. [3] 

Polygónové body sa zriaďujú preto, aby sa doplnila hustota základného bodového 

poľa (v zastavanom území je optimálna vzdialenosť bodov 150 - 300m, v nezastavanom 

území je to okolo 500m). Body sa zriaďujú v primeranom množstve a tak, aby polygónový 

ťah bol tvarovo prispôsobiteľný zameriavanému územiu. Spôsob určenia závisí od 

charakteru územia, od účelu použitia bodov. Podľa potreby leteckej fotogrametrie sa 
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zakladajú vlincovacie body, potrebné na orientáciu leteckých snímok. Ich poloha musí 

zodpovedať optimálnej orientácií snímok. Najčastejšie sa určujú trigonometrickými 

metódami. Pevné body (PBP) tvoria body charakteristických objektov (rohy budov, body 

na mostoch atď.). [3] 

Ako prvý sa pri budovaní základnej siete zvolí tzv. východiskový (referenčný)bod 

P, jeho zemepisné súradnice φ0, λ0 sa určia z astronomických meraní a na základe 

zobrazovacích rovníc sa vypočítajú jeho pravouhlé súradnice x0, y0. Pre správnu orientáciu 

siete sa určuje aj azimut A. Aby sme mohli zistiť pravouhlé súradnice ostatných bodov 

siete, treba zamerať niektoré jej prvky. Môže teda zamerať trilateráciu (všetky dĺžky 

trojuholníkov) alebo trianguláciu (jedna východisková strana a uhly v trojuholníkoch). 

Pomocou hodnôt x0, y0, A0 môžeme vypočítať pravouhlé súradnice každého bodu. Pri 

budovaní bodového pola sa v zásade postupuje ,, z veľkého do malého“ podľa smerníc 

vydaných ÚGKK. [3] 

3.1.1. Výškopisné geodetické základy 

Na celom našom území je rozmiestnená sústava nivelačných bodov, ktoré spolu 

tvoria jednotnú nivelačnú sieť. Táto sieť musí vyhovovať všetkým potrebám stavebných 

prác. Nadmorské výšky bodov sú určené v dvoch výškových systémoch.[2] 

a) Baltský systém po vyrovnaní – Bpv. Výšky bodov sú vztiahnuté k nulovému 

horizontu strednej hladiny Baltského mora v Kronštadte.  

b) Jadranský systém – výšky sú vztiahnuté k mulovému horizontu strednej 

hladiny Jadranského mora v Terste v Taliansku 

Výšková vytyčovacia sieť - základom umiestnenia bodov stavby. Nadväzuje na 

body štátnej nivelácie. Výšky hlavných výškových bodov sa určujú veľmi presnou 

niveláciou a presnou niveláciou s presnosťou  2 a 3 mm. [2]  

Hustota výškových bodov – body by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 100m 

v priemyselnej časti, u líniových stavieb vo vzdialenosti 300m a v ostatných častiach 

200m. Vzdialenosť bodov sa v kopcovitom teréne skracuje. [2]  
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Súradnicové systémy 

 Súradnice pevných bodov sú dané: 

 S – JTSK (Jednotná Trigonometrická Sieť Katastrálna) – Křovakov 

súradnicový systém, 

 S – 42 (Gauss), 

 miestny súradnicový systém.  

 

S – JTSK 

 konformné kužeľové zobrazenie (Besselov elipsoid),  

 prevod geografických súradníc do roviny,  

 počiatok na severovýchode, 

 SR leží v I. kvadrante, 

 súradnice sú kladné, 

 sieť tvorí rámec základných triangulačných listov a mapových listov. 

S – 42 

 konformné valcové zobrazenie so súradnicovým systémom 

šesťstupňových (6°)  pásov, 

 a trojstupňových (3°) pásov, 

 každý pás ma svoj súradnicový systém Y, X. 

Miestny súradnicový systém 

 daný smerom osi a počiatkom,  

 najčastejšie polárny spôsob vytyčovania,  

 zvýšená možnosť zachovania pevných bodov, 

 môže byť odvodený z meraných uhlov a dĺžok alebo z trigonometrickej 

siete.  
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4 PRAKTICKÁ ČASŤ - POLOHOPIS A VÝŠKOPIS 

Pred vyhotovením GP plánu pre vyňatie z pozemkového fondu bola spolu s 

investorom a projektantom vykonaná prehliadka dotknutého územia priamo v teréne. V 

teréne boli určené základné podmienky merania dotknutej oblasti a to najmä hustota 

bodov, šírka meraného pásu, rozostúp stabilizačných klincov pre neskoršie použitie 

projektantom a stavebníkmi. Ďalej sme si určili, ktoré inžinierske siete a v akom rozsahu sa 

budú merať t.j. hlavnú trasu elektrického vedenia nízkeho napätia, zameriavanie cestného 

telesa. Zameriavané územie bolo o rozlohe približne 15 000 m
2 

a zameraných bolo 197 

bodov. Územie ktoré sa zameriavalo bolo preto také veľké lebo na začiatku stavebných 

prác sa plánovalo, že spolu s výstavbou kostola sa bude realizovať aj výstavba exercično - 

pastoračného centra v tesnej blízkosti novobudovaného kostola Panny Márie na hore 

Živčáková. 

Hora Živčáková je súčasťou Turzovskej vrchoviny a nachádza sa vzdušnou čiarou 

asi 3 km od mesta Turzovka. Samotný vrchol hory má nadmorskú výšku 787,7 m a takmer 

celý pokrýva smrekový les.  

 

Obrázok 4.1: Zobrazenie hory Živčáková v Google Earth 

Kvôli okolitému lesu sme sa pri meraní stretli s občasnými výpadkami služby 

SKPOS, čo nám znemožňovalo pokračovať v ďalšom meraní, takže sme museli meranie 

odložiť na ďalší deň, alebo ak bolo zhoršené počasie, tak na neskôr. Ako podklady 
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k meraniu slúžili údaje získané z katastra nehnuteľností a to: katastrálna mapa (kópia) 

mierka 1:2000, zoznam súradníc, podklady v elektronickej forme (vgi), výpis listu 

vlastníctva. 

Meranie sa uskutočňovalo na etapy podľa požiadaviek projektanta pri jeho 

spracovávaní projektovej dokumentácie. Pri meraní sa vyhotovoval písomný záznam 

nameraných údajov pre lepšiu orientáciu (náčrt a podrobný popis bodov) pri spracovávaní 

nameraných údajov. Meralo sa s GPS prístrojom značky Leica GNSS 900 CS s prijímačom 

ATX900 GG a ovládačom RX900CSc. Prístroj bol neustále počas merania pripojený na 

sieť referenčných staníc SKPOS. Bola použitá metóda RTK, pri využívaní služby 

referenčných staníc SKPOS_CM_31 vo formáte RTCM 3.1.  

Metóda RTK - Real Time Kinematic. Ide o modernú metódu pri ktorej prijímač 

GNSS spracúva diferenciálne RTCM korekcie zo základnej stanice alebo siete 

permanentných referenčných staníc. Na základe korekcií a vlastných informácií zo 

signálov sietí GPS a GLONASS okamžite vyhodnocuje svoju reálnu polohu v teréne. 

Spracovanie trvá len niekoľko sekúnd čiže ide o prácu v reálnom čase. Slovensko 

má vybudovanú sieť referenčných staníc SKPOS - Slovenska priestorová observačná 

služba. Táto služba je spoplatnená.  

Po zameraní sa následne namerané údaje spracovávali v kancelárii v geodetickom 

programe Geus vo verzii 16.00. Výsledné hodnoty boli v systéme S-JTSK.  

 

Obrázok 4.2: Zameranie územia pred výstavbou 
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Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS) 

Je vybudovaná na štyroch pilieroch, t.j.:  

1. Legislatíva  

2. Sieť referenčných staníc na príjem signálov GNSS umiestnených na 

bodoch  

3. Národné servisné centrum. Toto centrum plní funkcie dátového, 

riadiaceho, analytického a spracovateľského centra. SKPOS – dm, SKPOS 

– cm, SKPOS – mm sú služby, ktoré slúžia v záväzných geodetických 

referenčných systémov na presné určenie priestorovej polohy v reálnom 

čase s voliteľnou presnosťou. Využívajú signály z globálnych navigačných 

družicových systémov GLONASS, GPS NAVSTAR.  

4. Virtuálna privátna sieť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN) – slúži na prenos 

dát z referenčných staníc do národného servisného centra a komunikáciu 

s používateľmi cez internet pomocou služby GPRS. 

Služba je zabezpečená softvérovým vybavením (virtuálna referenčná stanica). 

Vhodné stanice zo zahraničia a 26 národných staníc je pripojených do sieťového riešenia 

služby. Sú uzatvorené dohody aj so susednými štátmi na ďalšie stanice GNSS. [5] 

SKPOS poskytuje tieto dve služby:  

a) pre reálny čas RTK, dva typy:  

SKPOS – dm 

SKPOS – cm 

 b) dodatočné spracovanie údajov (post processing): 

SKPOS – mm VS (virtuálna referenčná stanica) 

SKPOS – mm RS (vybraná referenčná stanica) 

Táto služba zabezpečuje šírenie korekcií pre celé územie SR v požadovanej 

kvalite. [5] 
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Obrázok 4.3: Rozmiestnenie staníc SKPOS na Slovensku [5] 

 

Môže sa stať, že nebude možné prijať signál z referenčných staníc SKPOSu. 

V tom prípade je možnosť spresniť meranie prijatím signálu z referenčných staníc 

SmartNet.  

SmartNet 

Ide o prvú privátnu sieť permanentných referenčných staníc GNSS, ktorá ma 

pokrytie na celom Slovensku. Tvorí ju 24 staníc vybavených presnými prijímačmi GNSS, 

ktoré podporujú prijem signálov GPS a GLONASS a  sú pripravené na prijímanie signálov, 

ako sú GALILEO a GPS L5. Stanice nepretržite posielajú merané údaje prostredníctvom 

internetu na spoločný server so softvérom Leica Spider. Softvér zabezpečuje ich 

spracovanie, vytváranie a poskytovanie RTK a DGPS produktov užívateľom SmartNetu. 

Produkty – diferenciálne korekcie sú poskytované užívateľom v teréne prostredníctvom 

dátových služieb mobilných operátorov. Diferenciálne korekcie zvýšia presnosť polohy 

určenej GNSS z niekoľkých metrov na decimetrovú (DGPS) alebo až centimetrovú (RTK) 

úroveň. Služby SmartNetu sú poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni. [6] 
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SmartNet poskytuje dva typy služieb:  

1. SmartNet korekcie – poskytovanie GPS a DGPS korekcií v reálnom čase 

pre spresnenie merania prijímačmi GNSS priamo v teréne.  

2. SmartNet monitor - ide o doplnkovú službu k službe SmartNet korekcie. 

Je to služba, ktorá umožňuje zobrazovať históriu RTK alebo GPS na 

podrobných podkladových mapách cez webové rozhranie. [6] 

Službu SmartNet môže využívať každý, kto potrebuje zvýšiť presnosť určovania 

polohy svojím prijímačom GNSS. Nie všetky prístroje sú schopné prijímať diferenciálne 

korekcie v reálnom čase. Korekcie sa zo siete SmartNet prijímajú pomocou dátových 

(GPRS) modemov, ktoré môžu byť integrované v prijímači GNSS alebo je možné použiť 

špeciálne externe modemy, ako aj mobilný telefón s bluetooth. Každý z užívateľov si 

zabezpečí dátovú SIM kartu od niektorého z mobilných operátorov. Služby SmartNet je 

možné využívať hneď po ich objednaní a uhradení poplatku. Užívateľ dostane na e–mail 

prihlasovacie meno a heslo pre objednanú službu. [6] 

4.1. Práce v kancelárií 

Po dohode s projektantom boli zamerané potrebné náležitosti, ktoré sú 

nevyhnutné pre osadenie stavby projektantom do predmetnej parcely. Namerané údaje boli 

spracované v programe GEUS.  

Postup spracovania nameraných údajov:  

1. najskôr boli namerané údaje vložené do PC a vytvoril sa textový súbor 

ktorý musí mať koncovku stx, txt, dxf atď. 

2. potom bol otvorený program GEUS a v ňom bol vytvorený priečinok, do 

ktorého sa budú vykonané operácie ukladať, 

3. cez ikonu IMPORT DO SEZNAMU SÚRADNÍC vložíme súbor s bodmi 

vyžiadanými z katastra nehnuteľnosti, a textový súbor s nameranými 

bodmi, 
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Obrázok 4.4: Import zoznamu súradníc do programu Geus 

 

4. po importe súradníc do programu klikneme na tlačidlo OTVORIŤ 

SEZNAM SÚRADNÍC – VYBRAŤ VŠETKY BODY. Po kliknutí na tuto 

ikonku by vybrané body mali byť označené červenou farbou, 

skontrolujeme či sú označené všetky body zo zoznamu súradníc s ktorými 

budeme ďalej pracovať. Ak je všetko v poriadku pokračujeme kliknutím 

na ikonu PRENIESŤ VÝBER DO GRAFIKY, označené body môžeme 

krížikom zavrieť. Pri prepnutí sa do grafiky by sa mali zobraziť všetky 

body, ktoré boli v predchádzajúcom kroku označené červenou farbou resp. 

predmetný zoznam súradníc (text. súbor), 
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Obrázok 4.5: Zobrazenie importovaných dobov v grafike 

 

5. po zobrazení bodov v grafike je potrebné zobraziť ešte okolité územie,  

postup je nasledovný:  

- cez ikonu SÚBOR – IMPORT – DXF, 

 

Obrázok 4.6: Postup po zobrazení bodov v grafike 
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Obrázok 4.7: Zobrazenie tabuľky pre nastavenie importu 

 

- klikneme na importovať, vyberieme súbor v ktorom sú uložené 

údaje o okolitom území , 

 

Obrázok 4.8: Výber súboru s údajmi o okolitom území 
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Obrázok 4.9: Zobrazenie nameraných údajov spolu s údajmi o okolitom území 

 

- aby sa vyhlo neprehľadnosti pre veľa nepotrebných údajov okolitého 

územia, tak sa cez úpravu grafiky oreže záujmové územie, 

6. následne sa v grafike pospájajú body líniami, ktoré vytvárajú viditeľné 

hranice v teréne, ako napr. prírodou vzniknuté kaskády. 

Vyhotovený polohopisný a výškopisný plán je súčasťou prílohy.  
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5 GEOMETRICKÝ PLÁN (GP) 

5.1. Definícia geometrického plánu 

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav pred zmenou a po zmene s 

uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších 

údajov. Geometrickým plánom sa grafický znázorňuje aj vecné bremeno k časti 

pozemku.[9] 

5.2. Použitie geometrických plánov 

Geometrický plán je technickým podkladom pri právnych úkonoch, verejných 

listín a iných listín, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane 

nájomných práv. Ďalej slúžia na zápis zmeny údajov do katastra nehnuteľnosti (KN), ako 

aj podklad na obnovu lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol GP 

podkladom na vykonanie zmeny v súbore geodetických informácií. 

Taktiež sa používa ako podklad na právne úkony v ktorých údaje doterajšieho 

stavu sú zhodné s platnými výpismi údajov z katastra nehnuteľností. Na právne úkony 

a pre potreby KN sa používa geometrický plán, ktorý musí byť autorizačne overený 

fyzickou osobou, ktorá ma odbornú spôsobilosť a úradne overený pracovníkom 

katastrálneho úradu, ktorý ma osobitnú odbornú spôsobilosť. [3] 
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5.3. Vyhotovenie geometrických plánov 

Geometrický plán sa vyhotovuje na:  

- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,  

- rozdelenie nehnuteľnosti, 

- úpravu hranice nehnuteľnosti, 

- priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú 

oprávnenú, 

- osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 

- zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom 

evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore 

popisných informácií KN, 

- vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom 

pôdnom fonde, 

- rozdelením nehnuteľností, 

- zlúčenie nehnuteľností,  

- zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice okresu, hranice 

obce, 

- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, 

- pozemkové úpravy, 

- rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách 

registra C, 

- súboru popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších 

celkov, alebo zlúčené do iných parciel, 

- zmenu hranice zastavaného územia obce.  

Geometrické plány vyhotovujú:  

 fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti, 
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 katastrálne odbory okresných úradov. 

 

Autorizačne overenie:  

 vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v obore 

geodézie a kartografie, 

 musí mať osobitnú odbornú spôsobilosť,  

 preskúma či presnosť, kvalita zobrazenia meračských prác a iné náležitosti 

GP vyhovujú predpisom, 

 overením preberá autorizovaný geodet a kartograf zodpovednosť za 

úplnosť a správnosť údajov GP, 

 S 74.20.73.43.00 – smernice na vyhotovenie geometrických plánov 

a vytyčovanie hraníc pozemkov. 

 

Úradné overenie: 

 vykonáva katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého obvode sa 

nachádzajú predmetné nehnuteľnosti, najmenej v 4 vyhotoveniach -  jeden 

prvopis ostáva na katastrálnom úrade,  

 všetky vyhotovenia GP musia byť autorizačne overené.  

Spolu s autorizačne overeným GP sa predkladá aj:  

o záznam podrobného merania zmien, 

o operát zriadenia novourčených bodov PBPP – ak boli zriadené,  

o výpočet výmer parciel a dielov,  

o zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,  

o výpočet výmer parciel a ich dielov,  

o oznámenie o zistených nedostatkoch na geodetických bodov, ktoré boli 

zistené počas merania ( poškodené, zničené...). 



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   40 

 

5.3.1. Vyhotovenie geometrických plánov – podklady  

 údaje súboru popisných informácií (SPI ), 

 údaje súboru grafických informácií ( SGI ). 

 

Ďalšími podkladmi sú: 

Katastrálne mapy bývalého pozemkového katastra, alebo  iné grafické 

zobrazenia nehnuteľnosti, spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy a železničnej 

knihy, verejne listiny a iné listiny, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, ako aj 

podklady z predchádzajúcich evidencií. 

Dokumentácia geodetických prác , ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby. 

Ak existuje viac využiteľných podkladov, prioritne na vyhotovenie GP sú 

podklady s vyššou meračskou presnosťou. GP sa zásadne vyhotovuje na podkladoch 

údajov Katastra nehnuteľnosti. 

5.4. Meračské práce v teréne 

Sú geodetické činnosti potrebné na zameranie zmeny. Pred zameraním novej 

hranice pozemku označíme hranicu vo všetkých lomových bodoch. Ak sa vykonáva 

zameranie skutočného stavu, kde lomové body nie sú trvalo alebo dočasne označené, 

vlastník alebo iná oprávnená osoba pred zameraním lomové body určovaných hraníc trvalo 

alebo dočasne označí na svoje náklady ( napr.: dreveným kolíkom, kovovou rúrkou, 

roxorom a pod.).  

Dočasné označenie musí nahradiť trvalým, najneskôr do 30 dní po oznámení o 

vklade alebo zázname do KN. 
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5.5. Výpočtové a zobrazovacie práce 

Súhrn činností v rámci, ktorých sa z nameraných údajov definuje: 

-  nové polohové a geometrické určenie nehnuteľnosti, 

-  výpočet súradníc novourčených podrobných bodov, 

- určia sa výmery nehnuteľností a ich dielov. 

Zobrazovacie práce predstavujú vykreslenie návrhu zmien do mapy. Zakreslenie 

zmien vykonáva vyhotoviteľ GP ešte pred autorizačným overením. Zmeny, na ktorých 

vykonanie nie sú potrebné rozhodnutie štátneho orgánu vykoná katastrálny orgán v odbore 

okresného úradu, spolu so zápisom zmien do súboru popisných informácií. [9] 

GP vyhotovené súdnym znalcom v odbore geodézia a kartografia sa zobrazujú v 

katastrálnej mape len v rozsahu geometrického plánu úradne overenom katastrálnym 

odborom okresného úradu. V katastrálnych územiach, kde je mapa spravovaná len 

elektronicky v stanovených vrstvách a štruktúre sa zobrazovacie práce nevykonávajú a 

zákres zmien je nahradený aktualizáciou príslušných súborov. [9] 

5.6. Časti geometrických plánov 

a) Popisné pole 

 vyhotoviteľ, 

 číslo GP, číslo mapového listu (ML), 

 účel GP,  

 kraj, okres, obec, katastrálne územie (KÚ), 

 vyhotovil, meno, dňa, 

 popis – nové hranice boli v prírode označené... 

 ZPMZ, 

 autorizačne overil,  

 úradne overil. 
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b) Grafické znázornenie doterajšieho stavu a návrh zmien 

Ide o kópiu katastrálnej mapy v mierke. Grafické znázornenie musí zaručovať 

prehľadnosť a čitateľnosť kresby a popisu, pričom sa mierka neuvádza. 

 Druhy čiar, symboly, texty. [9]  

 Doterajší stav – čierna. 

 Nový stav – červená. 

 Právny stav – čierna – čiarkovaná. 

 Diely – čierne v krúžku. 

 Doterajšie parcelné číslo – čierne. 

 Nové parcelné číslo – červené.  

 Pôvodná PKN parcela – čierna v zátvorke. 

 

c) Výkaz výmer parciel a dielov 

Zostava, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, číslo listu vlastníctva, číslo PKN 

vložiek, druh pozemku, výmery parciel a dielov, súpisné číslo stavieb, spôsob využívania 

pozemkov, mená a priezviska nadobúdateľov, poznámky týkajúce sa GP a kontrolné súčty.  

Znalosť problematiky vyústi do: 

 zostavenia: stav právny, 

 zostavenia: stav právny je totožný s registrom ,,C“ KN. 
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6 PRAKTICKÁ ČASŤ - GEOMETRICKÝ PLÁN 

Diplomová práca sa zaoberá z časti vyhotovením geometrického plánu pre vyňatie 

pozemku z pôdneho fondu, ako aj geometrickým plánom pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. Ide o parcelu č. 1116/5,6 evidovanú v registri ,,C” KN. Predmetná parcela sa 

nachádza v katastrálnom území obce Korňa, mimo zastavanej časti obce. Číslo 

katastrálneho územia je 826 294. Terén v ktorom sa nachádza parcela je pomerne 

svahovitý. 

6.1. Prípravné práce 

Vždy prvým krokom pri vyhotovovaní GP, je oboznámenie sa so situáciou v 

predmetnom území, a na to potrebujeme potrebné podklady. Tieto podklady je povinná 

poskytnúť správa katastra, v ktorej pôsobnosti sa nachádza dané katastrálne územie. V 

našom prípade sa správa katastra nachádza v okresnom meste Čadca. Spolu s 

konzultantom sme navštívili správu katastra a vyžiadali si tieto podklady, ktoré sú 

nevyhnutné na vyhotovenie GP:  

 katastrálna mapa (kópia) mierka 1:2000, 

 zoznam súradníc , 

 podklady v elektronickej forme (vgi), 

 číslo ZPMZ: 1075, 

 čísla novo určovaných parciel, 

 výpis listu vlastníctva. 

Na základe čísla katastrálneho územia a čísla ZPMZ, ktoré nám bolo pridelené 

budú mať novourčené body tvar 471075XXXX. 
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6.2. Práce v teréne 

Po získaní potrebných podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie 

geometrického plánu a po rekognoskácií terénu sa pristúpilo k samotným meračským 

prácam priamo v teréne. Meračskými prácami pre vyhotovenie geometrického plánu sa 

rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné pre zameranie zmeny, pričom metódy, presnosť 

merania a ich výsledný operát sú ustanovené osobitnými predpismi.  

Pozemok ktorý bolo potrebné zamerať sa nachádza v pútnickej oblasti 

navštevovanej turistami, pretože v blízkosti sa nachádza kaplnka. Ku kaplnke vedie 

asfaltová cesta, vďaka ktorej je tento pozemok veľmi dobre prístupný. Zameranie bolo 

potrebné pre vyňatie tohto predmetného pozemku z pôdneho fondu z dôvodu výstavby 

kostola.  

Meranie sa uskutočnilo technológiou GNSS, použili sme prístroj Leica 900 CS. 

Do prístroja je vložená SIM karta ktorá umožňuje pripojenie na internet. Vďaka pripojeniu 

na internet získavame korekcie z SKPOS – u a taktiež sa mailom dajú posielať súradnice 

potrebné pre meranie a samozrejme aj namerané dáta, čiže nie je potrebné prepojenie 

prístroja priamo s počítačom.  

Pred samotným meraním bol v prístroji vytvorený priečinok do ktorého sa uložili 

potrebné súradnice podrobných bodov a do ktorého sa zaznamenávali všetky dáta počas 

celého merania. Najskôr boli zamerané identické body a následne sa vytýčil pôdorys 

stavby podľa projektu, označili sme ich pomocou drevených kolíkov a nastriekali 

farebným sprejom aby boli dobre rozpoznateľné v teréne. Ďalej boli zamerané ďalšie body 

potrebné pre vyhotovenie GP.  
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Obrázok 6.1: Prístroj Leica 900CS 

 

Meranie sa vykonalo metódou RTK – Real Time Kinematic.  

6.3. Spracovanie nameraných údajov v kancelárií 

Je to súhrn činností z ktorého vyplýva nové polohové a geometrické určenie 

nehnuteľnosti. Určujeme nové súradnice bodov a výmery. Definitívne zakreslenie zmien 

do katastrálneho operátu sa vykonáva autorizačným overením, ktoré vykonáva 

autorizovaný geodet a kartograf a úradným overením vykonávaným povereným 

zamestnancom správy katastra a na základe rozhodnutia poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu (PPF). 

Pre vyhotovenie GP bol vybratý program Geus. Pri vyhotovení geometrického 

plánu resp. jeho grafického znázornenia sa postupovalo podobne ako pri vyhotovení 

polohopisu a výškopisu. Postup bol rovnaký až po nahratie súboru DXF do grafiky. Pri 

importe bodov do grafiky, boli importované body stavby, ktoré poskytol projektant.  
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Postup pri tvorbe ZPMZ  č. 1075: 

Pospájali sa nové body od projektanta zamerané v teréne. Tým sa získal pôdorys 

stavby premietnutý do katastrálnej mapy. Následne boli vypočítané priesečníky novo 

navrhovaného a doterajšieho stavu cez funkciu VÝPOČTY – PRIESEČNÍK PRIAMOK. 

Ďalej boli podoťahované línie na nové body vyrátané z priesečníkov. Zvolila sa funkcia 

OMERNÉ MIERY, ktorými bol označený nový stav. Do novovzniknutého tvaru parcely sa 

vložilo nové parcelne číslo pridelené katastrom a značku neplodnej pôdy. Grafiku bolo 

potrebné ešte poopravovať aby bola dobre zreteľná a čitateľná. V kresbe sa uviedla mierka 

a značka orientácie k severu. Zvolila sa funkcia AUTOMATICKÁ VÝMERA, ktorou bola 

vypočítaná výmera jednotlivých dotknutých parciel. Nový stav v ZPMZ je vyznačený 

červenou farbou.  

 

Obrázok 6.2: Výpočet priesečníka priamok 
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Obrázok 6.3: Tvar územia pre vyňatie z pôdneho fondu 

 

Obsahom technickej správy je:  

 číslo ZPMZ pridelené katastrom,  

 dátum a čas merania,  

 údaje o vyhotoviteľovi, 

 katastrálne územie, 

 číslo mapového listu, 

 údaje o tom na koho bude zapísaný nový stav v katastri nehnuteľnosti, 

 zoznam doterajších súradníc v S-JTSK, 

 údaje o prístroji, použitej metóde merania, 

 zoznam súradníc novourčených bodov a identických bodov v S – JTSK, 

 výpočet priesečníkov, 

 výpočet výmer,  

 zoznam súradníc novourčených bodov v S- JTSK, 

 dosiahnutá presnosť. 
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Grafická časť GP: Znamená úpravu grafiky ZPMZ do tej podoby, že je vidno 

iba nové čísla bodov, pôvodné čísla bodov z KN nie je vidno. Prípadne je tam vyznačený 

právny stav ak nie je totožný s registrom ,,C´´ KN. Zmena severky podľa smerníc. Nový 

stav ostáva červený.  
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7 VYTYČOVACIE PRÁCE 

Vytyčovanie stavieb znamená situačné a výškové vyznačenie bodov objektov v 

teréne podľa údajov daného projektu. Vykonáva sa takými metódami, ktorými najlepšie 

dosiahneme požadovanú presnosť, ktorá je uvedená v projekte alebo v príslušnej norme a 

smernice. Vytyčovacie práce sú dôležitou časťou pri výstavbe objektov (stavieb). Údaje, 

ktoré sú potrebné k vytyčovaniu [2]:  

 vytyčovací výkres, 

 plán základov objektov,  

 plán strojného zariadenia, 

 priečny rez, poprípade pozdĺžny profil. 

Podkladom pre vytyčovacie práce je hustá a presná sieť pevných bodov. 

Vytyčovanie musí byť viazané na túto sieť alebo na trvalé objekty zakreslené v technickej 

mape. [2] 

Pri niektorých stavbách sa vytyčovacie práce môžu líšiť, ale pre všetký platí že:  

 mali by zobrazovať najjednoduchší spôsob určenia bodov, 

 vytyčovacie body by mali byť vytyčovacími prvkami jednoznačne určené,  

 vytyčovací výkres obsahuje všetky prvky potrebné pre vytyčovanie.  

Mierka vytyčovacieho výkresu by mala byť zhodná s mierkou podrobnej 

situácie.[2] 

7.1. Technológia vytyčovania 

Pri realizácií stavebné diela je nutné aby sme ho vytýčili, t.z. správne osadili do 

terénu. Vyhotovuje sa na podklade osí a obrysov projektovaného stavebného diela, od nich 

sa ďalej vytýči detail objektu. Vytyčovacie práce sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako 

geodetické práce.  
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Presnosť vytýčenia musí byť v súlade so smernicami a s normami prípadne musí 

zodpovedať presnostiam (požiadavkám) aké určí projektant. Stavebné objekty a ich 

vytýčenie sa delí na:  

 vytýčenie priestorovej polohy – je to vytýčenie hlavnej polohovej čiary, 

hlavných bodov trasy a hlavných výškových bodov na určenom mieste 

stavebného objektu. 

 podrobné vytýčenie – ide o vytýčenie rozmeru a tvaru objektu v zvislom 

a vodorovnom smere, ďalej je to vytýčenie podrobných časti a ich polohy 

vo vnútri objektu.[2] 

Vytyčovanie inžinierskych sieti 

Pod pojmom inžinierke siete si predstavme:  

a) objekty a stavby súvisiace s podzemným vedením (šachty, rozdeľovacie skrine, 

podchody, kanály pre komplexné vedenie podzemných sietí a pod. ), 

b) káblové vedenie (káble elektrického vedenia, požiarne, káble pre verejné 

osvetlenie a pod.), 

c) potrubné vedenie (vodovod, kanalizácia, plynovod, priemyselné potrubie 

a pod.) 

Káblové a potrubné vedenie môže viesť pod zemou i nad ňou. Podzemné vedenie 

sa ukladá do rýh, ich hĺbka závisí od druhu vedenia.[2] 

Podkladom na vytyčovanie je vytyčovací náčrt, situačný plán, pozdĺžny profil. 

Musíme poznať súradnice lomových bodov, križovanie vedenia s inými objektmi. Pri 

podzemných vedeniach je nutné poznať hĺbku uloženia, miesta šácht a pod. Vytýčenia je 

potrebné urobiť tak aby aspoň na 50m bol jeden bod. Výšky sa uvádzajú na centimetre 

výnimočne na milimetre. Pri vytyčovaní rýh si vytýčime lomové body osi, medziľahlé 

body a zaistíme. Zaistenie výkopu rýh sa vykoná vo vhodnej vzdialenosti drevenými 

kolíkmi od hrán výkopu. Na drevených kolíkoch sa vyznačí hĺbka výkopu. Výškové kolíky 

musia byť umiestnené všade tam, kde sa trasa výškovo lomí. Výškové kolíky sa musia 

počas práce kontrolovať aby nedošlo k prekopaniu.[2] 
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Podzemné káblové vedenie 

Po uložení káblového vedenia a jeho zasypania sa pred zápisom situačne zameria 

os ryhy a výškovo horná plocha ryhy. Ďalej sa zameria os hornej plochy kanálu, šírka 

a nadmorská výška hornej plochy v osi kanálu. [2] 

Vodovod – trasy sa rovnobežne projektujú s trasami komunikácií. Pri zameraní 

skutočného stavu a pri vytyčovaní sa určujú všetky lomové a situačné body, hydranty, 

odbočky a pod. Pri objektoch sa zakresľuje ich obrys, kótovanie, popis a vytyčovacie 

prvky. [2] 

Kanalizácia – najprv sa vytyčujú šachty. Poloha kanalizačného potrubia je daná 

spojnicami šácht. Pri zameraní skutočného stavu sa zisťuje výška poklopu vstupnej šachty, 

dna prietokového a odtokového potrubia. Zameriava sa stred poklopu, stred šachty v hornej 

časti a na jej dne. Pri potrubí sa zisťuje: jeho prierez, výška vrchu a situácia vzhľadom 

k lavičke. Vo všetkých situačných a výškových lomoch potrubia sa zisťuje jeho poloha 

a výška. [2] 

Plynovod – platia rovnaké pravidlá ako pri vytyčovaní vodovodu. Ak je potrubie 

položené tak sa zameria a vyznačia sa armatúry, ohyb, sklon a pod. a zakreslí sa do 

situačného výkresu.[2] 

Vonkajšie elektrické vedenie – skôr ako začneme vytyčovať je potrebné poznať:  

 pozdĺžny profil osi vedenia,  

 polohu a výšku päty stĺpu, 

 situačné a výškopisné kríženie ciest, vodných tokov, nadzemných 

a podzemných vedení. 

Pre stavbu vedenia je často potrebné vykonávať prieseky lesnými porastmi. Pri 

ich vytýčení je potrebné najprv určiť súradnice lomových bodov a stĺpov. [2] 
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7.2. Vytyčovanie v teréne 

Rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, ktorý je predmetom dokumentácie pre 

územné rozhodnutie, je situovaný na hore Živčáková, v katastri obce Korňa. Na výstavbu 

chrámu bol určený pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti existujúceho parkoviska, 

slúžiaceho pre existujúce pútnické miesto. Riešený objekt sa nachádza na parcele KN – C 

č. 1116/4, 1116/3, 1611/15, ktoré sú vedené ako poľnohospodárska pôda v kultúre trvalo 

trávnaté porasty. Pred vytyčovaním pôdorysu stavby, bolo na internetovej stránke Rímsko 

– katolíckej cirkvi, Farnosť Korňa niekoľko vizuálnych verzií budúceho kostola. O tom 

ako bude kostol Panny Márie na hore Živčáková vyzerať rozhodovali ľudia podľa toho 

ktorá z daných vizualizácií sa im najviac páčila, čiže priradili konkrétnej vizualizácií svoj 

hlas. Po uplynutí termínu na vybratie konečného tvaru stavby kostola sa mohlo pristúpiť 

k realizácií stavby.  

 

Obrázok 7.1: Vizualizácia kostola Panny Márie [8] 

 

Pri samotnom zahájení stavebných prác sa postupovalo tak, že najskôr sa 

odstránila ornica a následne sme boli kontaktovaní aby sme prišli vytýčiť pôdorys stavby 

a jej základové pásy.  Pred meraním boli nahraté potrebné údaje do prístroja, ktoré určovali 

rozmer a tvar objektu v požadovanej presnosti podľa projektu. Po príchode na miesto 
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výstavby sme si zložili prístroj Leica 900 CS a zahájili vytyčovanie. Bola použitá metóda 

RTK a bolo použité pripojenie na SKPOS. Pri samotnom vytyčovaní tvaru objektu boli 

body označené kovovými rúrkami. Vytyčovanie prebiehalo na etapy podľa požiadaviek 

stavebníka, keďže rozloha kostola bola enormne veľká a zložitá, vytýčenie všetkých bodov 

naraz by bolo nepraktické, pretože by ťažké mechanizmy časť vytýčených bodov zničili. 

Po vytýčení podrobných bodov a po ich označení kovovými rúrkami sa tieto kovové rúrky 

nastriekali, pospájali a vytvorili tak stavebný obrys pre lepšiu orientáciu stavebníkov. Pri 

samotnej realizácii výkopových prác sa zistilo geologicky nestabilné podložie, čiže bolo 

nutné celú stavbu osadiť hlbšie do terénu, čo malo za následok nové vytýčenie objektu. 

Z tohto dôvodu prvotné odhady ohľadom výšky veže, ktorá ma 40 m o tom že celková 

výška veže bude rovných 800 m. n. m. sa rozplynuli s osadením základov stavby hlbšie do 

terénu. Po tejto úprave je celková výška veže 797 m.n.m. Vytyčovacie práce trvali cca 6 

mesiacov. Následne bol v kancelárií vyhotovený protokol o vytýčení stavby.  

 

Obrázok 7.2: Zahájenie výstavby 

 



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   54 

 

 

Obrázok 7.3: Vytýčenie pôdorysu kostola 

 

 

Obrázok 7.4: Začiatok prác na výstavbe kostola 

 

 

Obrázok 7.5: Pokračovanie prác na kostole - osadenie strechy [8] 
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8 GEOMETRICKÝ PLÁN PRE VYDANIE 

KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA 

Po realizácií stavby kostola je potrebné znovu zamerať skutočný stav stavby. 

Skutočný stav bol zameraný z dôvodu získania kolaudačného rozhodnutia, ktoré je 

nevyhnutné pre uvedenie stavby do užívania. Ide v podstate o kontrolu dokončenej stavby 

či sa neodchýlila od projektu, či nedošlo k zmenám, ktoré by mohli zmeniť vizuálny 

vzhľad ako aj využívanie stavby a ktoré je potrebné zobraziť v katastrálnom operáte.  

Zameranie bolo uskutočnené po dokončení posledných stavebných úprav na 

kostole, čo sa týka vonkajšieho vzhľadu.  

V blízkosti stavby boli zvolené a technológiou GNSS zamerané stanoviská 

a kontrolné orientačné body pre totálnu stanicu, aby bolo možné zamerať celú stavbu, 

nakoľko je kostol atypického nepravouhlého tvaru. Snahou bolo zvoliť stanoviská z 

ktorých by sa zameralo čo najviac bodov. Vzhľadom na tvar kostola bolo zvolených 

viacero stanovísk, pretože z niektorých z nich bolo možné zamerať len 2 -3 body. 

Stanoviská boli zvolené tak aby bolo možné zamerať všetky rohy, výklenky, schody a 

ostatné prvky stavby. Po zameraní stavby totálnou stanicou boli pre kontrolu zamerané 

omerné miery. Meračské a výpočtové geodetické práce boli vykonané v polohovom 

súradnicovom systéme Jednotnej Trigonometrickej Siete Katastrálnej (S-JTSK) a vo 

výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní (Bpv). Práce boli realizované v 1. triede 

presnosti v súlade s technickými predpismi. Všetky namerané údaje sme si zaznamenávali 

elektronicky do prístroja. Po dokončení merania sme si údaje z prístroja odoslali mailom 

na ďalšie spracovanie.  
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Obrázok 8.1: Stanovicko prístroja 5006 

 

 

Obrázok 8.2: Stanovisko 5008 
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8.1. Práce pri vyhotovení grafického znázornenia GP 

Vyhotovenie GP pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je rovnaké ako pre 

vyňatie z pôdneho fondu. Líši sa vstupom nameraných údajov. Keďže meranie bolo 

realizované totálnou stanicou TC 307, tak aj vstup meraných údajov do programu Geus je 

odlišný od importovania údajov, ktoré boli namerané technológiou GNSS. Pred samotným 

vyhotovením GP bolo potrebné navštíviť katastrálny úrad v okrese Čadca.  

Katastrálny úrad poskytol údaje ako:  

 číslo ZPMZ: 1332, 

 číslo podlomení parciel C KN: 1116/9 ; 1116/10; 1116/11, 

Na základe prideleného čísla ZPMZ a čísla katastrálneho územia bude tvar 

novourčených bodov: 471332XXXX. 

Postup v programe Geus: 

1) Import nameraných údajov z totálnej stanice do programu Geus cez ikonu 

POLÁRNA METÓDA DÁVKOV. Zobrazí sa nám okno do ktorého cez 

ikonu PRIDAŤ sa nahrajú údaje z totálnej stanice. Pred nahratím týchto 

údajov je potrebné si na pravej strane tohto okna nastaviť FORMAT DÁT 

– tam si zvolíme typ prístroja, ďalej si v políčku KONTROLNÍ/INTERNÍ 

FORMÁT zvolíme v tomto prípade Geus. Po nahratí súborov (môže byť 

nahratý každý súbor samostatne) klikneme na ikonu EDITOVAŤ a daný 

súbor resp. viacero súborov sa upraví podľa potrieb. Ak je úprava súboru 

dokončená klikneme na ikonu KONVERZE. Konverzia bola úspešná 

pokiaľ sa nezobrazí chyba, zobrazením chyby je potrebné urobiť opravu a 

a opätovne spustiť KONVERZE. 

2) Vykonaním úspešnej konverzie klikneme na tlačidlo VÝPOČET 

a nasledovne na tlačidlo OK. Po tomto kroku sa prepneme do grafiky 

a tam si pospájame importované body líniou.  

3) Ďalší postup je rovnaký ako pri vyhotovení GP pre vyňatie.  
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Obrázok 8.3: Vstup nameraných údajov 

 

 

Obrázok 8.4: Spojenie bodov líniou 
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9 ZÁVER 

Výsledkom záverečnej práce bol súhrn komplexných geodetických prác pre 

vyhotovenie projektovej dokumentácie, čo zahŕňa: vyhotovenie polohopisu a výškopisu, 

vyhotovenie geometrického plánu pre vyňatie pozemku z pôdneho fondu, vytyčovanie 

pôdorysu stavby a na záver vyhotovenie geometrického plánu pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. Pri vyhotovovaní jednotlivých geodetických podkladov pre potreby 

projektanta bolo potrebné sa zosúladiť so stavebníkmi. Vo väčšine prípadov boli stavební 

pracovníci veľmi ohľaduplní. Dôležité však bolo vopred sa dohodnúť na určitých 

podmienkach, aby meranie prebiehalo tak ako má. Počas vyhotovovania projektu bolo 

možné získať praktické skúsenosti, čo sa týka merania alebo spracovania nameraných 

údajov. V priebehu geodetických prác na stavenisku bola veľmi dôležitá komunikácia so 

stavebníkmi a taktiež aj s projektantom a investorom stavby. Bolo veľmi náročne vyhovieť 

všetkým, ktorí sa podieľajú na výstavbe. Vďaka tejto práci bola možnosť navštíviť 

katastrálny úrad ako geodet. Po vyžiadaní si určitých údajov z katastrálneho úradu 

nasledovalo spracovanie nameraných dát v programe Geus. Podrobnejší postup prác je 

uvedený v jednotlivých kapitolách tejto diplomovej práce.  

Prvá kapitola – Úvod, vniesla čitateľa do problematiky diplomovej práce. Na 

začiatku bolo potrebné oboznámiť sa zo základnými pojmami, metódami a definíciami 

polohopisu a výškopisu, to rieši druhá kapitola. Tretia kapitola rieši bodové pole. Štvrtá 

kapitola popisuje postup pri vyhotovení výškopisného a polohopisného plánu. Piata 

kapitola rieši vyhotovovanie geometrického plánu. Šiesta kapitola popisuje praktické 

vyhotovenie geometrického plánu. Siedma kapitola opisuje osadenie stavby podľa projektu 

do terénu. V ôsmej kapitole je uvedený postup pri vyhotovení geometrického plánu pre 

vydanie kolaudačného rozhodnutia.  

Vyhotovenie jednotlivých podkladov podľa požiadaviek projektanta, poskytlo 

dobrý podklad pre vypracovanie projektu stavby kostola Panny Márie na hore Živčáková. 
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Všetky merania boli vykonané v rozsahu dovolených odchýlok. Výpočtové a zobrazovacie 

práce boli do dokumentácie zahrnuté v súlade s platnými predpismi. 

  



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   61 

 

10 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

1. STANEK, V., SVOBODA, J.: 2010. Měřické práce na stavbách 2. Měřická praxe. 

1986. SNTL – Nakladatelství technické literatúry. 

2. DOC. ING. JURAJ ŠÜTTI, CSC. 1976. Geodézia: Bratislava: Nakladateľstvo 

ALFA. Žilinská univerzita v Žiline, 2005 

3. BITTERER, Ladislav. Výškové meranie. [online]. [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: 

http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/g1/kap07a.pdf 

4. SKPOS. [online]. [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: www.gku.skpos.sk 

5. SMARTNET. [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné 

z: http://www.smartnet.sk/ako_to_funguje.html 

6. BITTERER, Ladislav. METÓDY PODROBNÉHO MERANIA.  

[online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/g1/kap09.pdf 

7. ŽIVČÁKOVÁ. [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://zivcakova.sk/ 

8. Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. 

( S 74.20.73.43.00). Bratislava, ÚGKK SR 1997 

9. GLOBÁLNY LOKALIZAČNÝ SYSTÉM. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 

2015-04-21]. Dostupné z: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lny_lokaliza%C4%8Dn%C3%BD_syst

%C3%A9m 

 

 

  

http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/g1/kap07a.pdf
http://www.gku.skpos.sk/
http://www.smartnet.sk/ako_to_funguje.html
http://svf.uniza.sk/kgd/skripta/g1/kap09.pdf
http://zivcakova.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lny_lokaliza%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lny_lokaliza%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m


Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   62 

 

11 ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 2.1: Trigonometrické meranie výšok  [7]......................................................... 15 

Obrázok 2.2: Geometrická nivelácia zo stredu [1] ........................................................ 17 

Obrázok 2.3: Geometrická nivelácia stranou [1] ........................................................... 17 

Obrázok 2.4: Geometrická nivelácia vpred .................................................................... 17 

Obrázok 2.5: Číselná tachymetria [1] ............................................................................ 19 

Obrázok 2.6: Grafická tachymetria ................................................................................ 20 

Obrázok 4.1: Zobrazenie hory Živčáková v Google Earth ............................................. 28 

Obrázok 4.2: Zameranie územia pred výstavbou ........................................................... 29 

Obrázok 4.3: Rozmiestnenie staníc SKPOS na Slovensku [5] ........................................ 31 

Obrázok 4.4: Import zoznamu súradníc do programu Geus .......................................... 33 

Obrázok 4.5: Zobrazenie importovaných dobov v grafike ............................................. 34 

Obrázok 4.6: Postup po zobrazení bodov v grafike ........................................................ 34 

Obrázok 4.7: Zobrazenie tabuľky pre nastavenie importu ............................................. 35 

Obrázok 4.8: Výber súboru s údajmi o okolitom území .................................................. 35 

Obrázok 4.9: Zobrazenie nameraných údajov spolu s údajmi o okolitom území ........... 36 

Obrázok 6.1: Prístroj Leica 900CS ................................................................................ 45 

Obrázok 6.2: Výpočet priesečníka priamok .................................................................... 46 

Obrázok 6.3: Tvar územia pre vyňatie z pôdneho fondu ................................................ 47 

Obrázok 7.1: Vizualizácia kostola Panny Márie [8] ...................................................... 52 

Obrázok 7.2: Zahájenie výstavby .................................................................................... 53 

Obrázok 7.3: Vytýčenie pôdorysu kostola ...................................................................... 54 

Obrázok 7.4: Začiatok prác na výstavbe kostola ............................................................ 54 

Obrázok 7.5: Pokračovanie prác na kostole - osadenie strechy [8] .............................. 54 

Obrázok 8.1: Stanovicko prístroja 5006 ......................................................................... 56 

Obrázok 8.2: Stanovisko 5008 ........................................................................................ 56 



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   63 

 

Obrázok 8.3: Vstup nameraných údajov ......................................................................... 58 

Obrázok 8.4: Spojenie bodov líniou ............................................................................... 58 



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   64 

 

12 ZOZNAM TABULIEK  

Tabuľka 1: Presnosť určenia trigonometrických bodov [3] ........................................... 24 

Tabuľka 2: Rozdelenie bodov podľa účelu [3] ............................................................... 25 

 

 

  



Bc. Darina Litvíková: Komplexní geodetické práce při výstavbě kostela v obci 

Korňa 

 

2015   65 

 

13 ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha 1 Polohopisný a výškopisný plán 

Príloha 2 ZPMZ a Geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu 

Príloha 3 Protokol o vytýčení stavby Kostola Panny Márie na hore Živčáková 

Príloha 4 ZPMZ a Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Príloha 5  Geometrický plán vo formáte vgi a xml na vyňatie pozemku 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - príloha na CD 

Príloha 6 Geometrický plán vo formát vgi a xml na vydanie kolaudačného rozhodnutia -  

príloha na CD 

 

 


