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Anotácia 

Diplomová práca  rieši geodetické práce pri výstavbe silového vedenia v obci 

Klin-Pod krížom. V danom území prebehli geodetické práce na základe návrhu projektanta 

a podľa požiadaviek objednávateľa. Geodetické práce zahŕňajú prierez prácami geodeta pri 

výstavbe elektrického vedenia,  vybudovanie meračskej siete, vytýčenie a následné 

zameranie skutočného stavu priebehu silového vedenia a vyhotovenie geometrického plánu 

na uloženie vecného bremena inžinierskych sietí. Výsledná dokumentácia sa predkladá 

investorovi.  

Kľúčové slová: inžinierska geodézia, elektrické vedenie, geometrický plán  

 

Summary 

Surveying services during the construction of power management in the 

administrative area of Klin. Diploma thesis concentrates on the surveying works during the 

construction of power management in the Klin municipality. Surveying services were 

realized in a given area and were based on the design proposal and customer requirements. 

The surveying works include cross – section of work of surveyor during the construction of 

power management, it includes also the construction of the measuring network, 

demarcation and finally it focuses on actual state of power management and performance 

of geometric plan for imposition of the easement of utilities. The resulting documentation 

is submitted to the investor. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práca dokumentuje priebeh geodetických prác pri výstavbe 

elektrického vedenia. Majiteľom a prevádzkovateľom väčšiny elektrických vedení na 

území Slovenskej republiky je Stredoslovenská energetika a.s. Práca geodeta spočíva vo 

vybudovaní meračskej siete, vytýčení priebehu elektrického vedenia podľa projektu,  

zameraní skutočného vyhotovenia a vyhotovenie geometrického plánu na zápis vecného 

bremena do katastra nehnuteľností. 

Výstupom tejto práce je dokumentácia vyššie uvedených geodetických prác, ktorá 

je poskytnutá investorovi. Vyhotovenie jednotlivých častí podlieha platným vyhláškam 

a STN ale taktiež je prispôsobené požiadavkám investora, ktoré boli vopred stanovené. 

Výsledná dokumentácia je odovzdaná investorovi v tlačenej i elektronickej podobe, ktorá 

je v súlade s vnútorným GIS spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s. 
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2 POPIS LOKALITY 

Diplomová práca dokumentuje prácu geodeta pri výstavbe elektrického vedenia 

v katastri obce Klin. Obec Klin spadá do okresu Námestovo a je súčasťou Žilinského kraja. 

  Poloha obce je na sever od Námestova. Na východe susedí s obcou 

Zubrohlava, na juhovýchode s obcou Bobrov, na severe so Sihelným a na severozápade 

s Oravským Veselým. Na severe obklopuje obec Podbeskydská vrchovina. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1567. Rozloha obce je 1278 ha 

a počet obyvateľov pri poslednom sčítaní 2212.  

Elektrické vedenie, ktoré je predmetom diplomovej práce prebieha v 

novovybudovanej časti obce. Parcely v tejto časti obce sú stavebnými pozemkami a počas 

merania vedenia niekoľko stavieb už stálo.   

 

                     

Obrázok 1. Lokalita 
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3 METODIKA MERANIA 

Pred meraním bolo nutnosťou vybudovanie bodového poľa, polohové pripojenie 

technológiou GNSS a vytýčenie silového vedenia.  

Pred začiatkom terénnych a výkopových prác bolo nutné vykonať vytyčovacie 

práce. Vytýčené boli lomové body trasy a na rovných úsekoch priebeh vedenia, každých        

5 – 10 metrov. Po ukončení výkopových prác bolo zamerané skutočné prevedenie týchto 

prác. Meranie prebiehalo v otvorenej ryhe, priamo na vodiči. Rozmiestnenie zameraných 

bodov bolo navrhnuté tak, aby vystihli priebeh vodiča  a všetky jeho lomové body. Na 

rovných úsekoch sa zamerali kontrolné body približne každých 10 metrov. Z údajov 

nameraných v tejto etape bola vyhotovená dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. 

Tá následne slúžila ako podklad pre vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie 

vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

3.1.Súradnicové systémy 

Vytvorené bodové pole sa pripojilo pomocou technológie GNSS. Prijímač 

pracoval v súradnicovom systéme WGS 84. Tieto elipsoidické súradnice vo WGS 84 bolo 

potrebné ďalej transformovať na pravouhlé súradnice. To bolo vykonané v prostredí 

programu Transform, do súradnicového systému JTSK03. V poslednej fáze bolo treba ešte 

súradnice v JTSK 03 transformovať do štátneho záväzného súradnicového systému S – 

JTSK. Toto bolo na základe usmernenia ÚGKK č. 461/2009  vykonané prostredníctvom 

rezortnej transformačnej služby, resp. príslušnej aplikácie..  

Postup merania vychádzal z technologického postupu pre zameranie stavieb 

a inžinierskych sietí pre GIS spoločnosti Stredoslovenská Energetika a.s. Na základe tohto 

usmernenia sa výškopisné meranie v súčasnosti pre potreby GIS nerealizuje.  
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3.1.1 WGS- 84 

WGS 84 je svetový geodetický systém, považovaný za svetový štandard. Systém 

bol vydaný ministerstvom obrany z roku 1984 a definuje referenčný elipsoid a geoid ale 

taktiež aj súradnicový systém. V roku 2004 bol naposledy revidovaný. Podklady na 

vytvorenie systému vychádzali z merania systému TRANSIT. Nahradil skoršie systémy 

WGS 60, 66 a 72. V súčasnosti je tento systém využívaný pri geodetických činnostiach, pri 

ktorých sa meria hlavne technológiou GNSS. 

WGS 84 je pravotočivý karteziánsky súradnicový systém. Ťažisko Zeme je 

počiatkom súradnicového systému, Greenwich je považovaný za nultý poludník. Kladný 

smer osy X smeruje k priesečníku rovníka a nultého poludníka, kladná os Z smeruje 

k severnému pólu. Kladný smer osy Y je kolmý na osy X a Z v smere doľava.  

3.1.2 S-JTSK 

Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej ( S-JTSK) je 

definovaný Besselovým elipsoidom, so základným poludníkom Ferro, ktorý sa 

nachádza 17°40´ západne od Greenwich a  Křovákovým zobrazením ( dvojité 

konformné kužeľové zobrazenie v obecnej polohe). Systém je pravouhlý a jeho 

využitie je na území Slovenskej a Českej Republiky. Systém bol navrhnutý pre 

potreby Československa v roku 1922. [10]   
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Obrázok 2. Schéma S-JTSK [1] 

 

 3.1.3 JTSK 03 

JTSK03  je nová realizácia národného súradnicového systému S-JTSK. Realizácia 

JTSK03 je založená na jednoznačnom vzťahu k ETRS89 a súradnice sú vyjadrené v rovine 

Krovákovho zobrazenia (2D). Je všeobecne platné, že súradnice, ktoré majú súradnice 

v ETRS89, majú taktiež súradnice v JTSK03 a naopak. Nová realizácia JTSK03 vznikla na 

základe presných GNSS meraní v Štátnej priestorovej siete (ETRS89). Sieť je ukotvená na 

Besselov elipsoid (1841) z elipsoidu GRS80 pomocou siedmych parametrov Helmertovej 

transformácie. 
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4 POUŽITÁ MERAČSKÁ TECHNIKA 

Kompletnú meraciu techniku pre zameranie potrebných údajov k vyhotoveniu 

diplomovej práce mi poskytla firma Geomer Žilina, s.r.o.. Na meranie som používala 

dvojfrekvenčný GNSS prijímač Magellan Promark 500 v spojení s kontrolórom 

MobileMaper CX a bezhranolovú motorizovanú totálnu stanicu Topcon GPT 9003M. 

4.1Totálna stanica TOPCON GPT 9003M 

                                   

Obrázok 3. Totálna stanica GPT 9003M [2] 

Prístroj TOPCON GPT 9003 M je motorizovaná totálna stanica, ktorá je schopná 

merať bez hranolu do 2000 m. Prístroj je vybavený operačným systémom Windows CE 

a ovládanie totálnej stanice zabezpečuje program Topsurv. Dátová komunikácia je zaistená 

pomocou USB portu. Napájanie zabezpečujú 2 batérie, každá na 4,5 hodiny – 10 000 

bodov. 
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Tabuľka 1 Technické parametre totálnej stanice GPT9003M 

Ďalekohľad  

Zväčšenie  30x 

Obraz vzpriamený 

Rozlíšenie  2,8" 

Minimálne zaostrenie 1,3m  

Meranie dĺžok bez hranola  

Krátky dosah 1,5 - 250 m 

Presnosť ±5 mm 

Dlhý rozsah 5m - 2000m  

Presnosť ±(10mm + 10ppm x D) 

Meranie dĺžok na hranol  
Max. dĺžka zámery na 

1 000 m mini hranol 
Max. dĺžka zámery na   

3000 m   jeden hranol  

Presnosť ± (2 mm + 2ppm) 

Minimálne čítanie Jemné - 0.2 mm 

  Hrubé  - 1 mm 

Doba merania Jemné  -1.2 s 

  Hrubé - 0.5 s 

Meranie uhlov  

Presnosť 3" 

Minimálne čítanie 1" 
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4.2 GNSS prijímač Magellan Promark 500 

Magellanov najlepší RTK systém ponúka  kompaktný GNSS riešení, je 

bezkáblový, ľahký a pritom robustný prístroj je mobilný a prispôsobivý pri terénnych 

prácach. 

                                      

                             Obrázok 4. Magellan Promark 500 [3] 

 

Prijímač spracováva signály z družíc GPS, GLONASS a taktiež korekcie SBAS. 

Po čase chce pridať podporu pre družice GALILEO, COMPAS. Zariadenie sa skladá 

kontroléru Mobile Mapper CX a samotného prijímača. Tieto dve zariadenia medzi sebou 

komunikujú cez rozhranie Bluetooth. Kontrolér taktiež obsahuje systém Windows CE. 

Meranie prebieha pomocou aplikácie FAST Survey. Prijímač umožňuje meranie 

technológiou RTK, ako aj statickú metódu. Pri RTK meraní pracuje prijímač primárne so 

súradnicovým systémom UTM. Údaje zaznamenané pri použití statickej metódy sa 

ukladajú v RAW formáte na pamäťovú kartu. Tieto namerané údaje sú ďalej pomocou 

programového vybavenia dodaného k prijímaču spracovávané podľa potreby užívateľa. [4] 
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Tabuľka 2. Technické parametre GNSS prijímača Magellan Promark 

Hlavné charakteristiky 

Počet kanálov 70 

Prijímané signály GPS L1 C/A, L1/L2 P-kód, L1/L2 
fáze 

 GLONASS L1 C/A kód, L2-P-
kód, L1/L2 fáze 

 SBAS satelity 

Frekvencia záznamu 10 Hz 

Presnosť v reálnom čase 

RTK Horizontálna : 10 mm + 1 ppm 

 Vertikálna 20 mm :  + 1 ppm 

DGPS Horizontálna : 0.8 m 

Presnosť pro post-processing 

Statický mód Horizontálna :  5 mm + 0,5 ppm 

 Vertikálna : 10 mm + 0,5 ppm 

Kinematický mód Horizontálna : 1 mm + 1 mm 

 Vertikálna : 2 mm + 1 ppm 

Všeobecné charakteristiky 

Interval záznamu údajov 0,1 – 999 sekúnd 

Kapacita internej pamäte Viac ako 48 hodín observácia/128 
MB internej pamäte 

Charakteristika napájania Prístroj + rádio + GSM, Baterka 
6V Li-Ion, 3800 mAh 

Výdrž batérie 6 hodín 

Váha 1.37 kg s batériou 

[14]   
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5 MERAČSKÉ METÓDY 

5.1 GNSS 

Globálny navigačný polohový systém (Global Navigation Satellite System) je 

moderná technológia, pomocou ktorej dokážeme určiť absolútnu priestorovú polohu 

s prakticky na celom povrchu Zeme. Technológia funguje za pomoci družíc. Dôvodom 

vyvíjania tohto systému boli vojenské účely.  

Technológia sa začal vyvíjať v 60. rokoch 20. storočia. V súčasnosti používané 

systémy sú americký GPS, formálne vyvíjaný pod názvom NAVSTAR a taktiež úplne 

funkčný GLONASS z Ruska.  

Momentálne sa vyvíja taktiež európsky systém GALILEO, ktorý by mal byť 

obdobou predchádzajúcich systémov. Výstavbu systému pokrýva Európska únia, 

reprezentovaná Európskou komisiou a Európskou kozmickou agentúrou. Podľa aktuálnych 

plánov je rok 2018 najbližším rokom spustenia. [5]   

GNSS sa skladá z 3 segmentov:  

Kozmický segment – obsahuje družice vo vesmíre. Ich rozmiestnenie je 

systematické, aby bolo možné prijať signál súčasne zo štyroch družíc na jednom bode na 

zemi. 

Riadiaci segment – jeho funkciou je riadiť systém GNSS. Aktualizuje údaje 

vysielané družicami kozmického segmentu v podobe navigačných správ, predpovedá dráhy 

družíc a chod hodín na družici. Stanice riadiaceho segmentu sú rozmiestnené po celej 

zemeguli a hlavná stanica sa nachádza v Colorado (USA). 

Používateľský segment – je tvorený GNSS prijímačmi, používateľmi 

a vyhodnocovacími postupmi. Jednotlivé prijímače môžeme rozdeliť do skupín, podľa 

spôsobu využitia: 

- Navigačné (námorná, letecká, pozemná navigácia) 

- Geodetické (RTK systémy, jedno a dvoj frekvenčné prístroje) 
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- Prijímače na časovú synchronizáciu (astronomické merania, telekomunikačné 

zariadenia) [7]    

 

5.2 Opis metódy 

Pri aplikácii technológie GNSS je možné využiť niektorú z dostupných metód 

určenia polohy a času. 

 

Kódové meranie – je jednoduché a najčastejšie používané. Princíp merania 

spočíva v poznaní presnej pozície družice a času, z ktorých je možno vypočítať polohu. 

Všetky družice používané na toto meranie sú vybavené atómovými hodinami pre presné 

určenie času. 

Fázové meranie – dosahuje vysokú presnosť, preto sa využíva hlavne pri presných 

geodetických a vedeckých aplikáciách. Využíva možnosti merania jednotlivej fázy 

harmonických vĺn zdroja a ich zmeny. Problémom tohto merania je neznámy, počiatočný 

počet vĺn medzi prijímačom a zdrojom. Riešenie tohto problému spočíva použitím 

správneho matematického modelu pre určenie presných súradníc.  

Používané metódy: 

Statická  

Rýchla statická  

Stop and go  

Kinematická  

Kinematická v reálnom čase  

 

Dopplerovské meranie – vychádza zo známeho Dopplerovho javu príjmu iného 

kmitočtu ako bol vysielaný, pohybujúcim sa zdrojom. [6]    
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5.2.1 Rýchla statická metóda  

V geodetickej praxi sa na určovanie polohy technológiou GNSS používajú 

predovšetkým metódy kinematická v reálnom čase a rýchla statická. V prípade merania 

v záujmovom území bola využitá rýchla statická metóda. 

Rýchla statická metóda sa postupovo podobá statickej metóde, avšak je pri nej 

významne skrátený čas merania. Skrátenie doby merania je možné na základe spracovania 

použitím metódy  rýchleho vyriešenia ambiguíd. Táto technika využíva súčasné meranie 

kódových a fázových meraní. Pri použití dvoj frekvenčného prijímaču je možné skrátiť 

dobu merania na polovicu. [6]    

Toto metódou môžeme  určiť súradnice s polohovou presnosťou 5 – 10 mm +1 – 

2ppm, v priebehu niekoľkých minút. Preto je možné ju použiť na budovanie bodových 

polí. 

Spresňovaním zariadení na kódové merania a vývinom špeciálnych štatistických 

metód spracovania fázových meraní sa docieľuje čoraz rýchlejšie riešenie ambiguíd. 

Kombináciou postupov, ktoré využívajú viac ako štyri družice a spracovávajú merania na 

dvoch frekvenciách, môžeme určiť ambiguidy už z niekoľkominútového merania. Avšak 

podmienkou pre takéto rýchle riešenie ambiguíd je dostatočný počet viditeľných družíc 

a konfigurácia rozloženia, dĺžka základne, stav ionosféry a žiadne prekážky vo 

viditeľnosti. Pri určovaní polohy rýchlou statickou metódou je nutné merať súčasne na 

dvoch bodoch, pričom súradnice jedného musíme poznať. Ide o relatívne určenie polohy 

bodu. [6]   

5.2.2 Slovenská priestorová observačná služba 

Slovenská priestorová observačná služba je referenčnou službou, ktorá 

zabezpečuje jednotné georeferencovanie v polohovom systéme JTSK a v geodetickom 

referenčnom systéme ETRS89. Služba SKPOS je určená na prácu v reálnom čase a 

poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov. Vďaka nej je možné 

využívať technológiu GNSS pre geodetické činnosti. Taktiež poskytuje základ na 

pripojenie geodetických prác k platnému referenčnému systému. [9] 
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Obrázok 5. Rozmiestnenie pozorovacích staníc SKPOS na území SR [8] 

 

Štruktúra služby spočíva v sieti 21 permanentných pozorovacích staníc. Každá 

z nich obsahuje prijímač Trimble NETR5 a anténu Zephyr Geodetic Model 2, ktoré 

prijímajú frekvencie L1, L2,L2C a L5 z družíc GPS NAVSTAR  a L, L2 z družíc 

GLONASS. Permanentné stanice sú prepojené technológiou WAN a tvoria spolu mriežku 

(Grid). Stanice pomocou interpolácie určujú korekcie prijímané v ľubovoľnom bode. Za 

týchto podmienok je možné použitie technológie Real Time Kinematics pre merania 

v reálnom čase alebo, ak je nutné dodatočné vygenerovanie virtuálnej stanice, pre použitie 

metódy post processing.  

Vďaka službe nemusíme použiť súčasne dva prijímače GNSS pre určenie polohy 

bodu a tým sa zjednodušuje použitie v geodetickej praxi. 

 

5.3 Polárna metóda 

Polárna metóda je najzákladnejšou a aj najpoužívanejšou metódou v geodetickej 

praxi. Základom metódy je meranie vodorovného uhla (meranie od danej orientácie, 

popr.smerník) a vodorovná dĺžka, znázornené na obr. č. 6. Súradnice určovaného bodu sú 

vždy ovplyvnené chybami, ktoré vychádzajú z počiatočného bodu. Výhod tejto metódy je 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  22 

viacero, hlavne jej rýchlosť, všestrannosť, zameranie väčšieho územia z jedného 

stanoviska a jej možná  aplikácia i v členitejšom teréne. Pri našom meraní sme použili 

metódu pevného stanoviska. 

 

Metóda polárnych súradníc ma dve obdoby: 

• Pevné stanovisko 

• Voľné stanovisko 

           

Obrázok 6. Schéma polárnej metódy [vyhotovený v programe Autocad] 
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6 MERAČSKÉ PRÁCE V TERÉNE 

6.1 Rekognoskácia terénu  

Prvým krokom pred začatím meračských prác  je rekognoskácia terénu. Jej 

cieľom bola obhliadka záujmového územia a navrhnutie meračskej siete. Meračskú 

sieť bolo nutné navrhnúť s ohľadom na typ terénu daného územia, ale aj v záujme 

optimalizácie meračského procesu. Nutné bolo dbať najmä na dobrú viditeľnosť medzi 

jednotlivými bodmi meračskej siete a dobrú viditeľnosť na podrobné body, 

znázorňujúce priebeh vytyčovaného silového vedenia. 

V záujmovom území nebolo dostatočné pokrytie GSM signálom, z tohto 

dôvodu nebolo možné použitie jednoduchšej metódy GNSS-RTK.  

Body meračskej siete boli stabilizované kovovými rúrkami, alebo klincami, 

ktoré boli zatlčené do zeme až na úroveň terénu – viď obrázok 6, aby sa zabránilo 

prípadnému poškodeniu. V blízkosti každého bodu bol stabilizovaný drevený kolík, pre 

lepšiu viditeľnosť bodu. Body boli označené reflexnou farbou žltej farby. 

                               

Obrázok 7. Stabilizácia bodov  meračskej siete 
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6.2 Vybudovanie meračskej siete 

           Vybudovaná meračská sieť pozostávala z bodov 5001, 5002, 5003, 5004. Tieto 

body boli určené technológiou GNSS, rýchlou statickou metódou. Následne boli medzi 

týmito bodmi zmerané jednotlivé dĺžky, kvôli overeniu homogenity bodového poľa. 

 

Obrázok 8. Schéma meračskej siete 

6.2.1 Priebeh merania GNSS 

Meranie prebiehalo rýchlou statickou metódou GNSS pri využití virtuálnej 

referenčnej stanice služby SK POS. Na jednotlivých bodoch prebehla observácia o 

dĺžke približne jednej hodiny. Každá ďalšia observácia na ďalšom bode bodového poľa 

prebiehala približne 30 minút po začatí prvej. Dôvodom bolo vytvorenie rozdielnych 

podmienok ako pri predchádzajúcej observácii (iná konfigurácia družíc). Počas 

observácie bol GNSS prijímač postavený na statíve. Namerané údaje boli uložené v 

RAW formáte na pamäťovú kartu. Na bode 5001 bola nútenou centráciou postavená 

totálna stanica Topcon GPT9003M a nulový smer bol nastavený na bod 5002. 

Následne boli kontrolne zamerané všetky body bodového poľa, t. j. 5002,5003,5004. 

Meranie bolo vykonané na mini hranol, kvôli eliminácii chyby z nezvislej polohy 

cieľa. Tieto merané dĺžky boli zaznamenané v pamäti totálnej stanice kvôli neskoršej 

kontrole porovnaním dĺžok určených z GNSS merania a priamo meraných dĺžok medzi 

bodmi meračskej siete.  
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V totálnej stanici bola nastavená teplotná korekcia a korekcia tlaku vzduchu. Výstup 

z GNSS prijímača bol spracovaný programom Magellan GNSS Solutions. 

6.2.2 Software Magellan GNSS Solutions, Transform 

a aplikácia rezortnej transformačnej služby 

Magellan GNSS Solutions je komplexný súbor programov, obsahujúci všetky 

potrebné nástroje na spracovanie nameraných dát prostredníctvom GNSS prijímača. 

Jeho súčasťou je aj utilita na prácu s modelmi geoidu, konvertor medzi formátmi 

RINEX, plánovač meraní, pomocou ktorého sú spracovávané dáta prijímané z družíc 

za účelom zistenia predpokladu najvhodnejších podmienok. Pomocou programu GNSS 

Solutions môžeme importovať dáta a následne ich spracovať metódou post-

processingu. 

V diplomovej práci boli použité RAW dáta merané z prijímača v kombinácií s 

virtuálnou stanicou, ktorá je generovaná službou SK POS. Nutnou podmienkou pri 

určení vektoru merania je, aby referenčná stanica a GNSS prijímač na neznámom bode 

súčasne prijímali korekcie. Výstupným produktom spracovaných meraných dát je 

textový súbor. Tento súbor  obsahuje elipsoidické súradnice WGS 84 určovaných 

bodov, ktoré sú načítané do programu Transform. Pomocou Transformu môžeme 

vykonávať transformácie medzi jednotlivými súradnicovými systémami. Program 

pracuje s  preddefinovanými systémami UTM, WGS 84 a S-JTSK 03. Samozrejme je 

možnosť nastavenia ľubovoľného súradnicového systému a zadefinovanie jeho 

základných parametrov. V našom prípade boli výsledkom práce v programe Transform 

súradnice v systéme JTSK03. Súradnicový systém JTSK 03 je zobrazením 

elipsoidických súradníc WGS 84 do roviny a keďže ide o bezstratovú matematickú 

transformáciu bez použitia identických bodov, Transform neuvádza sprievodný 

výpočtový protokol transformácie. 

Zoznam súradníc v S - JTSK 03 bol v poslednom kroku načítaný do aplikácie 

rezortnej transformačnej služby. Ide o aplikáciu, ktorú zverejnil priamo úrad geodézie 

a kartografie a obsahuje preddefinovaný transformačný kľúč, použitý všeobecne pre 

transformáciu medzi S - JTSK 03 a S – JTSK. UGKK zverejnil túto aplikáciu z dôvodu 

zjednotenia výsledkov transformácie vyhotovených rôznymi subjektmi vykonávajúcimi 
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geodetické a kartografické činnosti, nakoľko v minulosti dochádzalo k nezrovnalostiam 

v transformáciách, pretože nebola jednotne definovaná transformačná mriežka pre celé 

územie Slovenskej republiky. V dôsledku tohto každý subjekt vykonávajúce 

geodetické činnosti použil k transformácii rozdielne identické body. Pri preberaní 

takýchto meraní do súboru geodetických informácii v katastri nehnuteľností 

dochádzalo k nehomogénnosti výsledkov merania. 

Výsledným exportom z tejto aplikácie bol teda samotný zoznam súradníc v 

štátnom záväznom súradnicovom systéme S – JTSK.   

Tabuľka 3. Prehľad súradníc bodov meračskej siete 

Číslo bodu Y [m] X [m] metóda 

5001 386 611,59 1  152 477,98 GNSS 

5002 386 648,63 1  152 613,76 GNSS 

5003 386 393,77 1 152477,74 GNSS 

5004 386 425,43 1 152 602,37 GNSS 

6.2.3 Overenie meračskej siete a presnosť merania 

Homogenita meračskej siete bola kontrolovaná zameraním všetkých 

vzájomných dĺžok medzi bodmi meračskej siete. Pokiaľ by došlo k hrubej chybe pri 

výpočte súradníc bodov bodového poľa, či už v dôsledku nedostatočnej dĺžky 

observácie, alebo inej, prejavilo by sa to ako neštandardná odchýlka v meraných 

dĺžkach, v nasledujúcej tabuľke č. 4. V nasledujúcej tabuľke je uvedené zhrnutie 

meraných dĺžok medzi bodmi meračskej siete.   

Tabuľka 4. Prehľad meraných a vypočítaných dĺžok 

ČB 5001-5002 5001-5004 5001-5003 

Meraná 
dĺžka [m] 

140,755 223,911 217,843 

Určená zo 
súradníc [m] 

140,741 223,892 217,824 
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Medzi dĺžkami sú viditeľné rozdiely. Túto nezrovnalosť pripisujeme korekcii 

dĺžok v súvislosti s nadmorskou výškou a zakrivením Zeme. Merané dĺžky medzi bodmi 

meračskej siete prešli opravou z nadmorskej výšky podľa vzťahu (1) a opravou zo 

zobrazenia podľa (2). Namerané a opravené hodnoty sú zobrazené v tabuľke  č. 5.  

                                             







−⋅=

R

H
dd H 1  ,                                                  (1) 

kde R je polomer Zeme a H je nadmorská výška. 

                                                          JTSKZ mdd ⋅= ,                                                         (2) 

              kde mJTSK=0,999906043756 je mierkový koeficient. 

 

Tabuľka 5 Oprava meraných dĺžok 

 
vzdialenosť [m] 

 
meraná opravená 

d5001;5002 140,755 140,727 

d5001;5004 223,911 223,868 

d5001;5003 217,843 217,800 

Ďalší výpočet spočíval určení rozdielu dĺžok vypočítaných zo súradníc a meraných, 

opravených dĺžok. Tento výpočet slúži ako kontrola určenia bodov meračskej siete. 

Z rozdielov jednotlivých dĺžok je vidieť malé odchýlky, ktoré mohli byť spôsobené 

ďalšími chybami.  

m 0,13 140,727-  140,741 ==−=∆ ms dd                                      (3) 

m 0,24  223868 -  223,892 ==−=∆ ms dd                  (4) 

0,24m  217,800  -  217,824 ==−=∆ ms dd                  (5) 
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Z porovnania súradníc z oboch meraní je zrejmé, že rozdiely sú malé. Body 

meračskej siete môžeme teda považovať za určené dostatočne presne v rámci presnosti 

určenia bodu statickou metódou GNSS. Táto je tiež rádovo vyššia ako požiadavka na 

presnosť stanovená prvou, resp. druhou triedou presnosti.   

Samotné meranie a neskôr zameranie prebiehalo totálnou stanicou so  strednou 

chybou meraného smeru 3 sekundy a presnosťou meranej dĺžky 2 mm + 2 ppm. Táto 

presnosť vysoko prevyšuje tiež požiadavky na presnosť merania elektrického vedenia 

stanoveného normou STN 73 0422. Podľa tejto normy sú požiadavky na presnosť merania 

definované priečnou odchýlkou 0,40m a pozdĺžnou odchýlkou tiež 0,40m. Z toho je 

zrejmé, že na realizáciu podobných prác by stačilo oveľa menej presné prístrojové 

vybavenie ako použité. Z tohto dôvodu tiež nie je súčasťou tejto práce výpočet 

charakteristík presnosti merania.  

Dospeli sme teda k záveru, že táto presnosť je dostatočná pre samotné vytýčenie, 

zameranie, ako aj pre potreby katastra nehnuteľnosti v súvislosti s vyhotovením 

geometrického plánu. V tomto prípade je požiadavka na presnosť stanovená prvou, resp. 

druhou triedou presnosti.  

6.3 Vytýčenie priebehu nového silového vedenia  

6.3.1 Projektová dokumentácia  

Projektová dokumentácia daného silového vedenia bola vyhotovená a dodaná 

projektantom v analógovej aj elektronickej podobe (formát – DGN Microstation). 

Pred začatím prípravy bol porovnaný projektovaný stav s aktuálnou 

vektorovou  katastrálnou mapou z dôvodu overenia aktuálnosti podkladu. Katastrálna 

mapa nám bola poskytnutá z Okresného úradu v Námestove, odbor katastrálny. Po 

kontrole sme dospeli k záveru, že katastrálna mapa súhlasí s použitým projektovým 

podkladom.  
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Obrázok 9. Časť projektovej dokumentácie 

6.3.2 Vytyčovací náčrt  

Vytyčovací výkres je podkladom pre geodeta, ktorý vykonáva terénne práce 

pri vytyčovaní projektovaného stavu v teréne a taktiež je prehľadom projektovaného 

stavu z geodetického hľadiska. Prílohou vytyčovacieho výkresu je zoznam súradníc 

projektovaných bodov a vytyčovacie prvky. 

Samotné vyhotovenie vytyčovacieho výkresu prebehlo v programe Kokeš. 

Keďže projektovaný stav bol vyhotovený v systéme S-JTSK, bolo možné súradnice 

lomových bodov projektovanej trasy generovať priamo. Rozsah prác bol stanovený 

dodaným projektovým výkresom v digitálnej forme.  

Vo vytyčovacom výkrese je zakreslená plánovaná trasa na podklade 

katastrálnej mapy a jej lomové body. Je v ňom uvedených viacero typov vedení, ktoré 

sú rozlíšené kresliacim kľúčom, farbou a popisom. Vzdialenosť medzi jednotlivými 

lomovými bodmi je zaznačená omernými mierami zaokrúhlenými na centimetre. 

Súčasťou sú body meračskej siete s naznačeným vytyčovacím smerom. 

Vo vytyčovacom výkrese sú taktiež zaznačené hranice mapových listov 

ZMVM znázornených čiarkovanou čiarou a popisom. Neoddeliteľnou súčasťou je 

symbol severky, použitý súradnicový systém a mierka. Farebne sú odlíšené jednotlivé 
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objednávateľa.  

Vo vytyčovacom ná

dĺžka), ktoré sú prílohou 

 

Obrázok 

Vytyčovací výkres bol vyhotovený v

predloženému technologickému postupu SSE.a.s..

6.3.3 Merač

Pri vytýčení lomových bodov trasy silového vedenia bola použitá

metóda z pevného stanoviska. Stanoviskami boli body mera

technológie GNSS. Okrem lomových bodov boli vytý

v intervale každých 

stanice.  

Jednotlivé body podrobného merania boli vytý

prvkov.  Vytyčovacie prvky, na základe ktorých prebehlo vytý
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ckého vedenia, ktorých farba vychádza z technologického postupu 

čovacom náčrte boli určené vytyčovacie prvky polárnej metódy (

žka), ktoré sú prílohou č. 2.1. 

Obrázok 10. Vyhotovenie vytyčovacieho výkresu v programe Kokeš

 

ovací výkres bol vyhotovený v súlade s STN 01 3419 a

technologickému postupu SSE.a.s.. 

Meračské práce pri vytýčení trasy silového vedenia

čení lomových bodov trasy silového vedenia bola použitá

pevného stanoviska. Stanoviskami boli body meračskej siete ur

technológie GNSS. Okrem lomových bodov boli vytýčené aj zhus

intervale každých približne 7m,  ktoré boli vytvorené pomocou funkcie totálnej 

Jednotlivé body podrobného merania boli vytýčené pomocou vyty

čovacie prvky, na základe ktorých prebehlo vytý
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súčasťou prílohy č. 2.1.  Cieľom bolo vytýčenie lomových bodov priebehu elektrického 

vedenia, trafostanica a jednotlivé rozvodové skrine.  

 

 

Tabuľka 6. Prehľad stanovísk a zameraných bodov 

Číslo bodu meračskej 
siete 

Zamerané podrobné body  

5001 9-35, 923-4, 1106-8, 42,43,611-2,1015-
4,1106-17, 1106-23 

5002 1-8,  36-208, 923-6 

5004 36-40, 1106-34,1106-43,1106-42,1106-44  

 

Následne boli body stabilizované kolíkmi a pre lepšiu viditeľnosť označené 

signálnou farbou. Každý kolík mal priradený popis s príslušným číslom bodu. 

V niektorých miestach na stabilizáciu nebolo možné použitie kolíka, preto bol priebeh 

vedenia vyznačený signálnym sprejom červenej farby. 

                  

Obrázok 11. Vytýčenie trasy el. vedenia 

V zadanom projekte od objednávateľa nebola stanovená stavebná  vytyčovacia 

odchýlka, preto bolo meranie realizované podľa platnej STN 73 0422. Podľa STN 73 

0422 maximálna pozdĺžna odchýlka 400mm a priečna odchýlka 400mm. Po vytýčení  
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a zatlčení kolíka  na mieste lomového bodu sa urobilo ešte jedno kontrolne zameranie, 

rozdiel medzi meraniami je v intervale 1-2 cm čím sme previedli kontrolu vytýčenia. 

Výpočet k nahliadnutiu je v prílohe 6. Meranie vyhovuje týmto kritériám.  

6.3.4 Osadenie rozvodových skríň 

Na projektovanej trase bolo potrebné vytýčenie 12 rozvodových skríň – SR 

5.2, SR 5.2, SR 5.2, SR 7.2, SR 5.1, SR 5.2, SR 5.1, SR 6.2, SR 5.1, SR 5.2, SR 5.2 a 

SR 5.1. 

 

 

Obrázok 12. Rozvodová skriňa 

Rozvodové skrine boli osadené na vlastnícku hranicu. Ich funkciou je 

pripojenie budovy k elektrickej sieti. Počas merania boli vytýčené body rozvodových 

skríň, ktoré boli stabilizované kolíkom. Smer natočenia rozvodových skríň bol 

označený reflexným sprejom. Pri vytýčení skríň bolo potrebné i vytýčenie vlastníckej 
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hranice dotknutých pozemkov, nakoľko o presnom osadení skrine sa dohodli majiteľ 

a realizátor stavby. 

 

6.3.5 Vektorová katastrálna mapa 

Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností 

v katastri. Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme 

alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa. Vektorová katastrálna mapa 

vzniká z číselnej mapy alebo nečíselnej mapy. [11]   

Delenie KM: 

   Podľa typu prevedenia KM: 

Digitálna 

Analógová  

 

Podľa podkladu spracovania KM:  

• Číselná  

• Nečíselná 

 

     Číselná katastrálna mapa je spracovaná na podklade číselných meračských 

údajov  a vzniká na základe geodetických činností alebo vektorizáciou na podklade číselnej 

katastrálnej mapy. 

Nečíselná katastrálna mapa je spracovávaná na podklade grafických výsledkov 

meraní podrobného merania zmien. Je vyhotovená priamym zobrazením zemského 

povrchu na fyzikálnu podložku a bez zaznamenania číselných údajov. Nečíselnú vektorovú 

katastrálnu mapu dostaneme vektorizáciou na podklade nečíselnej katastrálnej mapy.  [11]   

Pri vytýčení vlastníckych hraníc dotknutých pozemkov bola ako podklad použitá 

vektorová katastrálna mapa číselná.  
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6.3.6 Vytýčenie vlastníckej hranice pozemku  

Vytýčenie hranice pozemku patrí medzi ďalšie geodetické činnosti. Touto 

činnosťou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej 

hranice. Pred začiatkom vytyčovania je nutné požiadať  o podklady katastrálny odbor 

príslušného Okresného úradu, alebo právnickú osobu poverenú úradom. 

Ak vlastníci a iné oprávnené osoby súhlasia s priebehom hranice pozemku, 

tvorenej vytýčenými bodmi, na všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc 

pozemku sa vyznačí trvale hranica pozemku. Pri nesúhlase vlastníkov alebo iných 

oprávnených osôb sa hranica vyznačí len dočasne. Po prevedení vytýčenia hranice 

pozemku sa vyhotoví výsledný elaborát zložený z: 

• Vytyčovací náčrt 

• Technická správa o vytýčení  

• Zoznam súradníc bodov 

• Protokol o vytýčení hraníc pozemku  

Výsledný protokol pred odovzdaním katastrálnemu úradu, musí prejsť 

autorizačným overením, ktoré vykonáva autorizovaný geodet. 

 

6.4 Zameranie skutočného prevedenia  

Po vytýčení lomových bodov trasy sa konali terénne práce. Ich náplňou boli 

výkopy požadovanej ryhy o hĺbke cca 0,5 metra, do ktorých sa osádzalo elektrické 

vedenie. 

Podľa projektovej dokumentácie bola na bodoch 17,18, 19, 20 osadená nová 

trafostanica podľa návrhu projektu. Tieto 4 body tvorili rohy trafostanice.  
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Obrázok 13.  Nová trafostanica 

6.4.1 Polohové meranie podrobných bodov 

Po osadení podzemného vedenia, jednotlivých elektrických skríň a trafostanice 

nasledovalo zameranie skutočného prevedenia. Pri meraní sme vychádzali z existujúcej 

meračskej siete s využitím polárnej metódy totálnou stanicou GPT 9003M. 

Cieľom merania bolo zamerať všetky lomové body trasy podzemného vedenia 

a kontrolné body približne každé 4 metre.  Priebeh trasy podzemného vedenia bol meraný 

priamo v ryhe na plastovej chráničke kábla elektrického vedenia.  

Tabuľka 7. Prehľad stanovísk a zameraných bodov 

Číslo bodu meračskej siete Zamerané podrobné body 

5001 125-128,1,3-22,81-95, 

141-151,123,101-116,240-245 

5002 161-163,167-173,176,231,230, 

136-139, 129-134 

5004 246-249, 250, 23-31,33-35, 37,39-49, 51-59 

 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 

2015 

Výstup z porealiza

novomeraných bodov. Tento výstup vo formáte *.

Kokeš.8.53, pre ďalšie spracovanie. D

612m. Celý zoznam súradníc lomových bodov silového vedenia je sú

 

Obrázok 14. Ukážka zoznamu súradníc z

 

Meranie bolo realizované v

Body meračskej siete a 

triedy presnosti Všetky namerané údaje slúžili k

prevedenia stavby. 

6.4.2 Spracovanie dát

Výstup z totálnej stanice boli priamo súradnice meraných bodov, preto nebolo 

treba vykonávať  ďalšie spracovanie meraných dát. Súradnice boli následne použité 

k tvorbe výkresu skutočného prevedenia stavby. Výkres bol vyhotovený v

8.53. 

6.4.3 Dokumentácia skuto

Dokumentácia skuto

výstavbe. Dokumentácia obsahuje analógovú 

ňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

 

porealizačného merania totálnou stanicou bol

novomeraných bodov. Tento výstup vo formáte *.txt bol nahratý do grafického programu 

alšie spracovanie. Dĺžka podzemného elektrického vedenia NN je cca 

m. Celý zoznam súradníc lomových bodov silového vedenia je súč

. Ukážka zoznamu súradníc z po realizačného merania v programe Kokeš 

Meranie bolo realizované v časovom intervale od 20. 7. 2014 do 27.

 podrobné body boli zamerané s presnosťou, 

presnosti Všetky namerané údaje slúžili k spracovaniu výkresu skuto

Spracovanie dát 

totálnej stanice boli priamo súradnice meraných bodov, preto nebolo 

šie spracovanie meraných dát. Súradnice boli následne použité 

čného prevedenia stavby. Výkres bol vyhotovený v

Dokumentácia skutočného prevedenia stavby 

Dokumentácia skutočného prevedenia stavby slúži ako podklad pre investora pri 

výstavbe. Dokumentácia obsahuje analógovú časť a digitálnu časť dodávanú na CD nosi
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ného merania totálnou stanicou bol zoznam súradníc 

bol nahratý do grafického programu 

ektrického vedenia NN je cca 

m. Celý zoznam súradníc lomových bodov silového vedenia je súčasťou prílohy  

 

ného merania v programe Kokeš  8.53. 

7. 2014 do 27. 7. 2014. 

 ktorá spĺňa kritéria 1. 

spracovaniu výkresu skutočného 

totálnej stanice boli priamo súradnice meraných bodov, preto nebolo 

šie spracovanie meraných dát. Súradnice boli následne použité 

ného prevedenia stavby. Výkres bol vyhotovený v programe Kokeš 

ného prevedenia stavby  

odklad pre investora pri 

ť dodávanú na CD nosiči. 
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Analógovú časť dokumentácie skutočného prevedenia stavby tvorí výkres 

a technická správa. Výkres znázorňuje skutočné prevedenie stavby, ktorého podkladom 

bola aktuálna katastrálna mapa vo vhodnej mierke. Obsahom technickej správy sú 

základné informácie o vykonaných geodetických činnostiach a danom území. Technická 

správa je prílohou č. 3.1. 

Digitálna časť je tvorená výkresom skutočného stavu prevedenia stavby 

v digitálnom formáte. Dokumentácia skutočného prevedenia bola dodaná vo formáte DGN 

pre Microstation podľa zadaných požiadaviek objednávateľa. Kresba bola rozdelená do 

jednotlivých vrstiev podľa potrieb GIS spoločnosti SSE a.s. 

Súčasťou dokumentácie bol komentovaný zoznam súradníc v textovom formáte. 

Tento súbor obsahoval hlavičku, čísla bodov, súradnice v S-JTSK a popis bodov. Tento 

súbor je prílohou č. 3.1.  

 

Obrázok 15. Ukážka komentovaného zoznamu súradníc z po realizačného merania 
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6.4.4 Výkres skutočného prevedenia stavby  

 

Súčasťou dokumentácie je grafická časť, ktorú tvorí výkres skutočného 

prevedenia stavby. Výkres je vyhotovený na podklade aktuálnej katastrálnej mapy podľa 

normy STN 01 3410 a STN 01 3411. 

Vo výkrese je zakreslené merané elektrické vedenie. Väčšinou sa skutočné 

prevedenie stavby odlišuje od projektu v dôsledku nepresnosti výkopových prác ale aj 

z dôvodu priamej dohody medzi vlastníkmi a zhotoviteľmi behom samotnej výstavby. 

Často dochádza k situácií, kedy projektovanému stavu nepredchádza geodetické 

zameranie a skutočný stav v teréne nezodpovedá zákresu v katastrálnej mape. Z tohto 

dôvodu môže dôjsť počas realizácie výkopu k zmene skutočnej polohy kábla v teréne. 

Výkres môže byť použitý na kontrolu, či výkop, geometricky nezasahuje do pozemku, 

ktorého vlastníci nedali súhlas k terénnym prácam.  

Výkres skutočného prevedenia stavby (porealizačné geodetické zameranie) bol 

vyhotovený v programe Kokeš. Podľa zadania objednávateľa bol výkres exportovaný do 

formátu DGN – Microstation.  

 

Obrázok 16. Vyhotovenie výkresu skutočného prevedenia stavby v programe Kokeš 

 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  39 

Obsahom výkresu sú zamerané body na priebehu vedenia, ktoré boli označené 

krížikom a príslušným číslom bodu. Vo výkrese je zaznačená trasa kábla s použitím 

príslušného značkového kľúča podľa typu vedenia a krátky popis, hektometrická sieť, 

mierka a použitý súradnicový systém. Súčasťou výkresovej dokumentácie je popisná 

tabuľka, v ktorej sú základné informácie o vyhotoviteľovi, mapový list podľa kladu 

ZMVM a ďalšie. Podľa značkového kľúča ZMVM sú značkou označené aj rozvodové 

skrine.  

Keďže sa jedná o účelovú mapu veľkej mierky, obsah, formát a jednotlivé 

doplňujúce náležitosti výkresu skutočného prevedenia sú predmetom dohody medzi 

objednávateľom a geodetom. 
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7 GEOMETRICKÝ PLÁN  

Jednou z častí zákazky bolo vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie 

vecného bremena do katastra nehnuteľnosti.  

7.1 Podklady na vyhotovenie geometrického plánu 

Podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu boli aktuálna katastrálna mapa a 

výkres zamerania skutočného prevedenia stavby. Keďže geometrický plán na vyznačenie 

vecného bremena a výkres skutočného prevedenia sa vyhotovovali súčasne bolo možné 

použitie identických podkladov. Tento postup zabezpečil zrýchlenie a zefektívnenie celého 

procesu vyhotovenia zákazky.  

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľnosti pred zmenou a po 

zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov 

a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti 

pozemku. [11]   

Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru 

geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú:  

• Údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje 

bývalého pozemkového katastra. 

• Údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva 

k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva 

• Dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť skutočného 

vyhotovenia stavby 

• Údaje o bodoch geodetických základov [13]   

Pri existencií viacerých použiteľných podkladov majú prednosť podklady 

s vyššou meračskou hodnotou. Geometrický plán sa v zásade vyhotovuje na podklade 
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platných údajov KN. Pri existencií práv k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, 

ale nie sú súčasťou KN, tieto údaje sa používajú súčasne s údajmi KN. 

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho 

stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom 

operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav 

geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom 

zmluvy, verejnej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový 

stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny 

predloženej na zápis. [11]   

Ďalším procesom po vyhotovení geometrického plánu je jeho autorizačné 

overenie a úradné potvrdenie správy katastra, ktorej súčasťou sú dotknuté nehnuteľnosti. 

Geometrické plány vyhotovujú fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti alebo správy katastra. Kataster prijíma len 

geometrické plány, ktoré sú autorizačne overené fyzickou osobou, so spôsobilosťou na 

overovanie a sú úradne overené geometrické plány správou katastra. 

Dôvody vyhotovenia GP: 

• Rozdelenie nehnuteľnosti 

• Úpravu hranice nehnuteľností 

• Určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  

• Zameranie stavby ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v SGI 

a v SPI evidovaná 

• Priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú 

oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby 

• Vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom 

pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností 

• Zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice 

okresu 

• Zlúčenie nehnuteľností 
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• Obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí  

• Pozemkové úpravy  

• Rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách 

registra C súboru popisných informácií KN a v katastrálnej mape zlúčené 

do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel 

• Zmenu hranice zastavaného územia [13]   

Pri vyhotovovaní GP musí byť dodržaná predpísaná farebnosť a GP musí byť 

dobre čitateľný. Ak sa GP vyhotovuje v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť 

formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísaným formulárom. 

7.1.1 Náležitosti GP 

Časti GP:  

• Popisové pole 

• Grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien  

• Výkaz výmer parciel a dielov 

Ak je grafické pole väčších rozmerov ako formát A4, poskladá sa do formátu A4 

s popisným poľom na vrchnej strane. Ak sa GP odovzdáva na úradné overenie v obale, 

čelná strana obalu musí byť v jeho spodnej časti opatrená tabuľkou popisového  poľa 

geometrického plánu. V popisovom poli sa kolónky „autorizačne overil“ a „úradne overil“ 

uhlopriečne vyčiarknu, nakoľko na obale sa autorizačné a úradné overenie GP 

nevyznačuje. 

Časti geometrického plánu musia byť spolu spojené spôsobom, ktorý vylučuje 

dodatočnú výmenu jednotlivých listov alebo častí. [13]  
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7.1.2 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje kolónky: 

• Vyhotoviteľ 

• Kraj, okres, obec, katastrálne územie 

• Číslo plánu, mapový list č.,  

• Účel geometrického plánu 

• Informácie o vyhotoviteľovi, dňa, meno 

• Označenie nových hraníc 

• ZPMZ č.,  

• S textom „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje 

sú uložené vo všeobecnej dokumentácií“ 

• Meno osoby, ktorá autorizačne overila GP, deň, pečiatka a text 

„Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom “ 

• Úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka, podpis a text „úradne overené 

podľa  § 9 zákona NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézií a kartografii“ [13] 

Jednotlivé zásady vypĺňania popisového poľa sú definované v smernici 

S 74.20.73.43.00 – Smernice na vyhotovenie geometrických plánov 

a vytyčovanie hraníc pozemkov. Tejto smernici podlieha vypísanie 

popisového poľa prílohy č. 4.   
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Obrázok 17. Ukážka popisového poľa GP 

 

7.1.3 Grafické znázornenie  

„Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia 

alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a 

čitateľnosť kresby a popisu. Grafické znázornenie obsahuje aj bezprostredné okolie 

riešeného územia (podľa možnosti celé susedné parcely registra C KN). Mierka grafického 

znázornenia sa neuvádza.“ [14]   

V grafickom znázornení sa používa viacero čiar a mapových , ktorých použitie je 

predpísané v norme STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky.  

Grafické znázornenie sa vo väčšine prípadov orientuje na sever. Ak nastane 

situácia, že je grafické znázornenie orientované inak, je vyhotoviteľ povinný vyznačiť do 

GP orientáciu grafického znázornenia na sever smerovou ružicou. Mierka GP sa neuvádza, 

ale je podmienená prehľadnosťou. Ak zvolená mierka grafického znázornenia neumožní 

dostatočnú prehľadnosť podrobností, je možné zobraziť tieto podrobnosti v detaile mimo 

kresby a vzájomná väzba sa označí dvojicou veľkých písmen abecedy. [13]   

„V grafickom znázornení geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sa zobrazuje priemet predmetných 
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inžinierskych sietí do zobrazovacej roviny. Údaje o výške sietí, prípade hĺbke uloženia 

podzemných vedení (a analogicky aj prípadného tretieho rozmeru vecného bremena) sa do 

grafického znázornenia nevyznačujú.“  [14]   

7.1.4 Výkaz výmer 

Výkaz výmer je súborom informácií, ktorých súčasťou sú parcelné čísla, výmery 

parciel a dielov, spôsob využívania, druhy pozemkov, súpisné čísla stavieb, čísla listov 

vlastníctva, informácie o vlastníkoch, nájomcoch, poznámky a mnoho ďalších. Výkaz 

výmer sa skladá z častí  „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“. Tvorba výkazu výmer je 

nevyhnutne postavená na doterajšom právnom stave riešených nehnuteľností. Ak nie sú 

práva k riešeným nehnuteľnostiam zapísané v príslušných LV, je nutné identifikovať 

a kvantifikovať práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú evidované v záznamoch o parcelách 

registra E v príslušných operátoch, rozsudkoch a verejných listinách. [14]   

„V geometrickom pláne sa tento stav rieši nasledovne: 

• ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C v “Doterajšom stave” 

evidované v súbore popisných informácií KN na LV (a teda právny stav je zhodný 

so stavom v registri C KN), vo výkaze výmer sa nad riešenie uvádza “Stav právny 

je totožný s registrom C KN” 

• v prípade, že právny stav parciel registra C v “Doterajšom stave” nie je zapísaný 

v súbore popisných informácií KN na LV, rieši sa vo výkaze výmer “Stav právny” 

a “Stav podľa registra C KN” v uvedenom poradí 

• osobitne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy „[14]   

7.2 Záznam podrobného merania zmien 

Výsledky podrobného merania zmien sa zaznamenávajú do záznamu podrobného 

merania zmien. ZPMZ sa skladá z meračského náčrtu, ktorý je grafickým vyjadrením 

výsledkov podrobného merania zmien, zápisníka a záhlavia. 

ZPMZ sa skladá z troch častí 
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• Popisové pole 

• Grafické znázornenie 

• Textová časť 

Popisové pole je situované na prvej strane ZPMZ spolu s grafickým znázornením. 

Ďalšou súčasťou je klauzula, ktorá potvrdzuje oboznámenie objednávateľa GP s priebehom 

a označením nových hraníc v teréne.  

Grafické znázornenie zmeny sa vyhotovuje zvyčajne vo formáte A4,  pri väčšom 

rozsahu je povolené použitie väčšieho formátu, ktorý sa následne poskladá do formátu A4. 

Podkladom na vyhotovenie ZPMZ je katastrálna, podľa potreby jej kópia alebo zväčšenina. 

7.3 Spracovanie geometrického plánu 

Na základe vyžiadania bolo Okresným úradom v Námestove, katastrálnym 

odborom, pridelené číslo 0001 a výrez katastrálnej mapy vo formáte *vgi. Pracovné číslo 

katastrálneho územia 10 a celé číslo nových bodov pre následný zápis do katastra 

nehnuteľností bol v tvare 100001xxxx. Tento geometrický plán pre zápis vecného bremena 

nerieši vznik ani zánik parciel.  Z tohto dôvodu nebolo nutné vyžiadanie nových 

podlomení parciel od správy katastra.  

Geometrický plán vznikol na základe nameraných údajov zo skutočného 

prevedenia stavby. Zamerané podzemné NN vedenie bolo vynesené na podklad 

katastrálnej mapy.  Vo výkrese skutočného prevedenia stavby bol zákres značiek stĺpov 

a rozvodových skríň, tie však na geometrickom pláne vyznačené neboli, pretože na základe 

požiadavky objednávateľa nie sú predmetom geometrického plánu. Grafická časť 

geometrického plánu bola vyhotovená v grafickom software Kokeš a je prílohou č. 4.1. 
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Obrázok 18.Výrez GP v programe Kokeš 

 

Po vynesení zameranej trasy do aktuálnej katastrálnej mapy boli zistené všetky 

parcely, ktorými prechádza podzemné NN vedenie. Na základe výpisu z katastra 

nehnuteľností sa zistili listy vlastníctva parciel, ktoré sú evidované v registri C. Avšak ak 

riešená parcela registra C nemala založený list vlastníctva, bolo nutné prevzatie hraníc 

z pozemkovoknižnej mapy. Hranice parciel evidovaných na pozemkovoknižnej mape boli 

vyznačené čiarkovane a ich číslo sa nachádza v zátvorke. Ďalšími náležitosťami GP boli 

okótovanie vzdialenosti medzi lomovými bodmi NN vedenia, znázornenie rozhrania 

susedných mapových listov a severka. 

Geometrický plán na oddelenie pozemku pod kioskovú trafostanicu nebol 

súčasťou zákazky. Po dokončení grafickej časti bol vyhotovený výkaz výmer. 

Po vyhotovení všetkých troch častí GP je predkladaný správe katastra zároveň aj 

súbor *.VGI.  Pomocou tohto súboru dochádza k automatizovanému doplneniu údajov do 

katastrálnej mapy a VKM. V tomto prípade obsahuje vrstvu TARCHY.  

Daný objekt, v ktorom je vyznačený rozsah vecného bremena vo VKM, je 

líniovým objektom a obsahuje jednu líniu s kresliacim kľúčom KK = 15. 

Objekt je uložený vo vrstve TARCHY, ktorá sa zobrazuje modrou farbou. Línie 

objektu môže prechádzať cez viac objektov vo vrstvách VKM. Body priesečníka línie 
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objektu vo vrstve TARCHY s líniami objektu v ostatných vrstvách sa do objektu 

v ostatných vrstvách nevkladajú. [11]   

Geometrický plán bol vyhotovený s súlade so smernicou na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, S74.20.73.43.00 

7.4 Spracovanie záznamu podrobného merania zmien 

Po dokončení GP bol vyhotovený záznam podrobného merania zmien. 

Geometrický plán je podkladom na vyhotovenie grafickej časti ZPMZ. Grafická časť 

obsahuje na rozdiel od GP zákres meračskej siete a mierku. Ďalšou časťou je technická 

správa, ktorá obsahuje nasledovné časti: 

• Zoznam súradníc daných bodov  

• Zoznam súradníc nových bodov 

• Zápisník meraných smerov a dĺžok  

 Záznam podrobného merania zmien je dokument, v ktorom je zaznamenaný 

postup prác geodet pri vyhotovovaní geometrického plánu pre zápis vecného bremena do 

katastra nehnuteľností. 

ZPMZ znázorňuje skutočný stav, zameraný v teréne. V našom prípade ide 

o zameranie ochranného pásma elektrického vedenia priamo v teréne. Podkladom pre  

vyhotovenie ZPMZ je aktuálna katastrálna mapa.  ZPMZ sa spolu s geometrickým plánom 

odovzdáva príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý ho úradne overí.  

Pri meračských prácach v teréne boli zamerané lomové body ochranného pásma. 

Meranie prebiehalo polárnou metódou z bodov meračskej siete 5001- 5004. Výstupom 

z merania boli súradnice v systéme S-JTSK, ktoré sú podkladom pre grafické spracovanie.  

Po vykonaní merania v teréne, nasledovalo spracovanie v prostredí programu 

Kokeš 8.53. Do výkresu ZPMZ bola zakreslená meračská sieť tvorená bodmi 5001- 5004. 

V programe sme pospájali body  znázorňujúce ochranné pásmo elektrického vedenia podľa 

náčrtu vyhotoveného pri meraní.   Súčasťou záznamu podrobného merania zmien sú čísla 

nových bodov ale aj súradnice bodov daných, resp. prebraných zo starších meraní. Pôvod 
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prebraných bodov môže byť rôzny, napr. z iných GP, z Obnovy katastrálneho operátu. 

Podkladom bola vektorová katastrálna mapa číselná.  Nakoľko zameriavané elektrické 

vedenie prechádzalo viacerými parcelami a aj ochranne pásmo kopírovalo jednotlivé 

hranice parciel bolo možné prebratie bodov z predošlých meraní. Tieto body boli zamerané 

a porovnané so zákresom v mape.  Podľa vyhlášky 461/2009 Z.Z katastrálneho zákona sa 

používa kritérium presnosti ∆p, ktorou môžeme posúdiť presnosť prebraných bodov. ∆p je  

súčasťou zápisníka v prílohe č. 5.1. 

Dané body boli vo výkrese ZPMZ znázornené čiernou farbou a ich číslovanie je 

zložené dvojicou čísel oddelených pomlčkou. Ako napríklad číslo 2406110008 je vo 

výkrese znázornené 611-8, pričom 611 reprezentuje číslo existujúceho ZPMZ a 8 číslo 

podrobného bodu. Nakoľko elektrické vedenie prechádzalo viacerými parcelami, bolo 

prebraných viac bodov z viacerých existujúcich ZPMZ. Prehlaď prebraných bodov je 

súčasťou technickej správy v prílohe č. 5.1. 

Súčasťou ZPMZ je takisto mierka a severka. Pre viditeľnosť bola zvolená mierka 

1:600.  Výkres záznamu podrobného merania zmien je prílohou diplomovej práce č. 5.2. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou je tabuľka záznamu podrobného merania zmien, ktorej 

obsahom sú všetky informácie o danom území, zhotoviteľovi, informácie o čísle ZPMZ 

a ďalšie. Všetky zákonom stanovené náležitosti sa vypĺňajú v súlade s GP. Tabuľka ZPMZ 

je stanovená UGKK SR č. 654a/1999.Tabuľka je prílohou č. 5.1. 

 

Pod tabuľkou ZPMZ je poznámka  „Nový stav“  ,kde je zapísaný navrhovaný 

vlastník, v tomto prípade SSE a.s. Nachádza sa tu taktiež zoznam parciel, riešených v GP.  

V tomto prípade nevznikli žiadne nové parcely nakoľko sa riešilo zapísanie vecného 

bremena na jednotlivé pozemky v prospech SSE. a.s.  

Ďalšou požiadavkou, ktorá je súčasťou tlačiva je zakreslenie do mapy. V tomto 

prípade sa nezakresľovalo nakoľko je podkladom vektorová katastrálna mapa číselná, 

ktorej aktualizácia prebieha digitálne na základe predložených údajov v stanovenom 

formáte.  
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Technická správa sa skladá z niekoľkých častí. Prvú časť tvoria vyššie spomínané 

prebrané body  v súradnicovom systéme S-JTSK. Druhá časť je tvorená súradnicami 

nových bodov, ktoré vznikli pri vyhotovovaní GP.   

Treťou častou je výpočet súradníc, pretože súčasná legislatíva prikazuje 

pripojenie merania na geodetické základy, sú tu určené body metódou GNSS 5001-5004, 

body meračskej siete. Ostatné merania prebehli polárnou metódou, ktorej výsledky sú 

priloženom zápisníku. Zápisník je  súčasťou technickej správy. Polárna metóda je daná 

kódom 11. Body, ktoré vznikli ortogonálnou metódou majú pridelený kód 01, kde sú 

merané prvky staničenie a kolmica. Na konci technickej správy ZPMZ  je výpočet výmer, 

ktorý bol vyhotovený v programe Kokeš.  
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8 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce boli geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 

v novovytvorenej časti obce Klin Nad Krížom. Práce sa skladali z meračských prác 

v teréne a následné vyhotovenie dokumentácie. Proces geodetických meraní v teréne trval 

od  júna do septembra 2014.  

Prvým krokom bolo vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v mierke 1: 1000, ktorý 

bol podkladom na vytýčenie jednotlivých lomových bodov priebehu elektrického vedenia. 

Po vytýčení lomových bodov prebehli výkopové práce. Ich súčasťou bolo osadenie 

zemného kábla, osadenie nových betónových stožiarov a osadenie novej trafostanice. Po 

ukončení stavebných prác bol zameraný skutočný stav. Pri meraní sa vychádzalo 

z existujúceho bodového poľa a výkres skutočného prevedenia stavby bol vyhotovený 

v súlade s normou STN 01 3410  a STN 01 3411. Namerané údaje boli ďalej využité ako 

podklad pri vyhotovení geometrického plánu na zápis vecného bremena na všetky dotknuté 

parcely. Všetky výsledné elaboráty sa odovzdali objednávateľovi SSE. a.s.. 

Pri vyhotovovaní diplomovej práce som nadobudla mnohé skúsenosti 

z geodetickej praxe. Rozsah prác pokrýval obsiahlu činnosť od vytýčenia stavby, po 

realizačného zamerania až po vyhotovenie dokumentácie. Keďže podobných projektov sa 

v súčasnosti vyhotovuje mnoho, myslím si, že získané skúsenosti určite využijem vo svojej 

ďalšej profesií.  

 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  52 

  9 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

[1]   Kartografická zobrazení podle konštrukční osy . [on-line]. [cit. 2.2. 2015]. Dostupné 

na internete: 

<http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=59996> 

[2] Totální stanice Topcon. [on-line]. [cit. 12.2. 2015]. Dostupné na internete:  

< http://www.geometra-opava.com/obchod/html/totalky_GPT9003M.htm> 

[3] Carolina Cad Solution. [on-line]. [cit. 17.2. 2015]. Dostupné na internete:  

 < http://carolinacad.com/GPSEquipment.html> 

[4] Geoobchod. [on-line]. [cit. 17.2. 2015]. Dostupné na internete:   

<http://geoobchod.cz/spectra-precision-gps-ashtech-magellan-promark-500-repasovana-C-

351-D-1406.html> 

[5] Český kosmický portál. [on-line]. [cit. 17.3. 2015]. Dostupné na internete:  

 < http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/> 

[6]  Pisca P., Globálne navigačné systémy, Katedra geodézie Svf  ŽU v Žiline.  

[on-line]. [cit. 27.3. 2015]. Dostupné na internete: 

< http://svf.utc.sk/kgd/skripta/Globalne_navigacne_systemy.pdf> 

[7]   Geodézia. [on-line]. [cit. 28.3. 2015]. Dostupné na internete: 

 <http://geodezia.php5.sk/struktura-gnss/> 

[8]  Portál SK POS GNSS. [on-line]. [cit. 28.3. 2015]. Dostupné na internete: 

 <http://skpos.gku.sk/Map/SensorMap.aspx> 

[9]  Geoportál. Geodetický a kartografický ústav BA. [on-line]. [cit. 8.4. 2015]. Dostupné 

na internete: 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  53 

 

<http://www.geoportal.sk/sk/skpos-2.html> 

[10]  Droščák B. Geodetický a kartografický ústav BA. [on-line]. [cit. 8.4. 2015]. Dostupné 

na internete: 

< http://www.gku.sk/docs/referaty/2011/Droscak_JTSK03_Tatry2011.pdf> 

[11]  Vyhláška 461/2009 Z.z., vyhláška 74/2011 Z.z., 87/2013 platná od 1.5.2013                     

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 162/1995 Z.z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

[12]  Technologický predpis pre zameranie stavieb pre GIS spoločnosti SSE a.s 

 [13]  S 74.20.73.43.00 – Smernica na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie 

hraníc pozemkov, schválená 28.11.1997 v Bratislave NP -3595/19997. [on-line]. [cit. 8.4. 

2015]. Dostupné na internete:< http://katasternehnutelnosti.sk/119-s-7420734300-

smernice-na-vyhotovenie-geometrickych-planov-a-vytycovanie-hranic-pozemkov/> 

[14]  Bc. Hrivík Vladimír, Geodetické práce při výstavbě silového vedení v katastrálním 

území Horná Mariková ,  Diplomová práca 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  54 

10 ZOZNAM OBRÁZKOV  

Obrázok 1. Lokalita ............................................................................................................. 10 

Obrázok 2. Schéma S-JTSK [1] ........................................................................................... 13 

Obrázok 3. Totálna stanica GPT 9003M [2] ....................................................................... 14 

Obrázok 4. Magellan Promark 500 [3] ............................................................................... 16 

Obrázok 5. Rozmiestnenie pozorovacích staníc SKPOS na území SR [8]........................... 21 

Obrázok 6. Schéma polárnej metódy [vyhotovený v programe Autocad] ........................... 22 

Obrázok 7. Stabilizácia bodov pomocnej meračskej siete ................................................... 23 

Obrázok 8. Schéma meračskej siete ..................................................................................... 24 

Obrázok 9. Časť projektovej dokumentácie ......................................................................... 29 

Obrázok 10. Vyhotovenie vytyčovacieho výkresu v programe Kokeš .................................. 30 

Obrázok 11. Vytýčenie trasy el. vedenia .............................................................................. 31 

Obrázok 12. Rozvodová skriňa ............................................................................................ 32 

Obrázok 13.  Nová trafostanica ........................................................................................... 35 

Obrázok 14. Ukážka zoznamu súradníc z po realizačného merania v programe Kokeš  

8.53. ..................................................................................................................................... 36 

Obrázok 15. Ukážka komentovaného zoznamu súradníc z po realizačného merania ......... 37 

Obrázok 16. Vyhotovenie výkresu skutočného prevedenia stavby v programe Kokeš ........ 38 

Obrázok 17. Ukážka popisového poľa GP ........................................................................... 44 

Obrázok 18.Výrez GP v programe Kokeš ............................................................................ 47 

 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  55 

11 ZOZNAM TABULIEK  

Tabuľka 1 Technické parametre totálnej stanice GPT9003M ............................................. 15 

Tabuľka 2. Technické parametre GNSS prijímača Magellan Promark .............................. 17 

Tabuľka 3. Prehľad súradníc bodov meračskej siete .......................................................... 26 

Tabuľka 4. Prehľad meraných a vypočítaných dĺžok .......................................................... 26 

Tabuľka 5 Oprava meraných dĺžok ...................................................................................... 27 

Tabuľka 6. Prehľad stanovísk a zameraných bodov ............................................................ 31 

Tabuľka 7. Prehľad stanovísk a zameraných bodov ............................................................ 35 

 

 

 

 



Bc.Soňa Macejková: Geodetické práce pri výstavbe silového vedenia 
v katastrálnom území Klin 

2015  56 

12 ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č.1 : Projektovaná situácia 

 

Príloha č.2 : 2.1. Vytyčovací výkres – textová časť 

        2.2. Vytyčovací výkres – grafická časť 

 

Príloha č.3 : 3.1. Dokumentácia  skutočného prevedenia stavby – textová časť 

                 3.2. Dokumentácia  skutočného prevedenia stavby– grafická časť 

 

Príloha č.4 : 4.1. Geometrický plán pre uloženie vecného bremena – textová časť 

                 4.2. Geometrický plán pre uloženie vecného bremena – grafická časť 

 

Príloha č.5 : 5.1. Záznam podrobného merania zmien – textová časť 

                 5.2. Záznam podrobného merania zmien – grafická časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


