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Abstrakt 

 

Predmetom bakalárskej práce je zameranie cintorína, kostola a súvisiaceho okolia, ktoré sa 

nachádzajú v obci Kolačkov na severovýchode Slovenskej republiky. Po zameraní 

zadaných lokalít nasledovalo vyhotovenie účelových máp v mierke 1:250 a vykreslenie 

pôdorysov, priečneho a pozdĺžneho rezu kostola sv. Michala Archanjela.  

  

Kľúčové slová 

 

kostol sv. Michala Archanjela, cintorín, Kolačkov, účelová mapa, pôdorys 

 

  

Abstract 

 

The object of bachelor´s thesis is surveying of the cemetery, the church and related 

neighborhood in village Kolačkov, Slovak Republic. This continues to creating komplex 

thematical maps in the map scale 1:250 and drawing a ground plans, cross and oblong 

section of church st. Michal Archangel.  

 

Keywords 
 

church st. Michal Archangel, cemetery, Kolačkov, Thematical map, ground plan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografická citácia VŠKP 

  

Lýdia Vilčeková Zaměření areálu kostela sv. Michala Archanjela v Kolačkove. Brno, 

2016. 45 s., 33 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav geodézie. Vedoucí práce Ing. Jakub Foral. 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prehlasenie: 
  

Prehlasujem, že som bakalársku prácu spracovala samostatne a že som uviedla všetky 

použité informačné zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 24.5.2016  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Lýdia Vilčeková  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie: 

 

V prvom rade by som sa chcela poďakovať vedúcemu bakalárskej práce, Ing. 

Jakubovi Foralovi, za ochotu, pozorumenie, za vzácne rady a poznatky pri spracovaní 

bakalárskej práce. Ďalej ďakujem Zdenovi Balážovi za pomoc pri meračských prácach. 

V neposlednom rade sa chcem poďakovať mojej rodine za podporu a trpezlivosť pri štúdiu 

na VŠ. 



OBSAH 
 

1. ÚVOD ......................................................................................................................... - 10 - 

2. PREDSTAVENIE LOKALITY ................................................................................. - 11 - 

2.1. Lokalizácia areálu ................................................................................................ - 11 - 

2.2. História objektu [A] ............................................................................................. - 12 - 

3. PRÍPRAVNÉ PRÁCE ................................................................................................ - 14 - 

3.1. Rekognoskácia terénu .......................................................................................... - 14 - 

3.1.1. Rekognoskácia cintorína ............................................................................... - 14 - 

3.1.2. Rekognoskácia okolia kostola sv. Michala Archanjela ................................. - 15 - 

3.2. Rekognoskácia bodového poľa ............................................................................ - 15 - 

3.3. Voľba prístroja a pomôcok .................................................................................. - 16 - 

4. NÁVRH ZAMERANIA POMOCNEJ MERAČSKEJ SIETE ................................... - 17 - 

4.1. Teoretický návrh pomocnej meračskej siete ........................................................ - 17 - 

4.2. Vybudovanie pomocnej meračskej siete .............................................................. - 18 - 

4.2.1. Metóda GNSS ................................................................................................ - 18 - 

4.2.2. Rájon .............................................................................................................. - 19 - 

4.2.3. Trigonometrické  určenie výšok .................................................................... - 20 - 

5. PODROBNÉ MERANIE ............................................................................................ - 21 - 

5.1. Zameranie cintorína ............................................................................................. - 21 - 

5.2. Zameranie okolia kostola a priľahlej križovatky ................................................. - 22 - 

5.3. Zameranie kostola ................................................................................................ - 24 - 

5.3.1. Zameranie pôdorysného rezu ........................................................................ - 24 - 

5.3.3. Zameranie priečneho a pozdĺžneho rezu ....................................................... - 24 - 

5.4. Tvorba náčrtov ..................................................................................................... - 25 - 

6. KANCELÁRSKE PRÁCE ......................................................................................... - 26 - 

6.1. Spracovanie nameraných dát................................................................................ - 26 - 



6.1.1.  Spracovanie pomocnej meračskej siete ........................................................ - 26 - 

6.1.2. Testovanie presnosti pomocnej meračskej siete [4] ...................................... - 26 - 

6.1.3. Podrobné meranie .......................................................................................... - 28 - 

6.2. Testovanie presnosti podrobného merania ........................................................... - 28 - 

6.2.1. Testovanie súradníc bodov [4] ...................................................................... - 28 - 

6.2.2. Testovanie výšok bodov [4] .......................................................................... - 31 - 

6.3. Tvorba výkresov ................................................................................................... - 34 - 

6.3.1. Účelová mapa cintorína ................................................................................. - 34 - 

6.3.2. Účelová mapa areálu kostola sv.Michala Archanjela .................................... - 35 - 

6.3.3. Výkresy pôdorysov, priečneho a pozdĺžneho rezu ........................................ - 36 - 

6.3.4. Ostatné výkresy ............................................................................................. - 38 - 

7. ZÁVER ....................................................................................................................... - 39 - 

8. ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ........................................................................ - 40 - 

8.1. Tlačená literatúra .................................................................................................. - 40 - 

8.2. Elektronická literatúra .......................................................................................... - 40 - 

9. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK ....................................................................... - 41 - 

10. ZOZNAM OBRÁZKOV .......................................................................................... - 42 - 

11. ZOZNAM TABULIEK ............................................................................................ - 43 - 

12. PRÍLOHY ................................................................................................................. - 44 - 

  

 



 

- 10 - 

 

1. ÚVOD 

 

 Predmetom bakalárskej práce je zameranie a vypracovanie dokumentov objektu 

a okolia kostola sv. Michala Archanjela v Kolačkove, do ktorého spadá aj cintorín. 

Dokumenty vyhotovené v rámci tejto práce môžu byť poskytnuté k uloženiu do archívu 

miestného farského úradu.  

 

 Bakalárska práca sa skladá z troch hlavných častí, z ktorých prvá obsahuje  

rekognoskáciu, návrh a zameranie meračskej siete. Pomocná meračská sieť (ďalej len 

„PMS“) bola rozdelená na dve časti a to vonkajšiu (exterierovú) a vnútornú (interierovú). 

Exterierová bola použitá pri zameraní cintorína a súvisiaceho okolia kostola. Pri 

geodetickom zameraní vnútra kostola sme použili interierovú meračskú sieť.  

 

 Druhou časťou je samotné podrobné meranie, počas ktorého bol zmeraný cintorín 

obsahujúci 260 hrobov, z toho 122 hrobov bez pomníkov a 138 hrobov s pomníkmi. Ďalej 

bol zameraný kostol a aj jeho okolie. Okolie kostola tvorí priestor ohraničený plotom, 

kostolný dvor, v ktorom sa nachádzajú pamiatkové tabule a zeleň. Celé okolie je doplnené 

priľahlou križovatkou. Kostol bol zmeraný ako zvnútra, tak aj zvonku. Bola meraná 

podlaha 1. NP, podlaha 2. NP. 

  

 V tretej časti tejto práce sme sa venovali kancelárskych prácam, počas ktorých boli 

namerané hodnoty spracované. Následne bola vyhotovená účelová mapa cintorína a okolia 

kostola, a to z výstupov výpočtov, v mierke 1:250, v 3. triede presnosti. Taktiež boli 

vyhotovené výkresy, ktoré obsahujú pôdorysy 1. NP, 2. NP a priečny, pozdĺžný  rez, 

a v neposlednom rade priečný prierez kostola v mierke 1:100. Účelové mapy a výkresy 

dokumentacií objektu sú priložené ako v analogovej, tak aj v digitálnej podobe.  
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2. PREDSTAVENIE LOKALITY 

 

 V tejto kapitole je približená poloha zadaných lokalít ako aj samotnej obce 

Kolačkov. Taktiež je opísaná história objektu kostola sv. Michala Archanjela a aj začiatok 

cintorína.  

 

 2.1. Lokalizácia areálu 

 

Obec Kolačkov, v ktorej ležia zadané lokality, sa nachádza v štáte Slovenská 

republika. Susedí s obcami Jakubany a Lomnička, a to juhozápadne od okresného mesta 

Stará Ľubovňa. Patrí do jedného z ôsmich krajov republiky, Prešovský kraj. 

 

 
 

Obr.č.1: Poloha obce Kolačkov (Google-Maps). 

  

Kostol sv. Michala Archanjela sa nachádza v severnej časti obce. Okolo neho je 

kostolný dvor, ktorý je ohraničený plotom. Čelne od kostola po pravej strane je ďalšia časť 

kostolného dvora, kde sa nachádzajú pamätné pomníky aj z 2. sv. vojny a okolitá zeleň. 

Areál kostola je z východnej a západnej strany obklopený miestnou križovatku a na 

severnej strane je dážďový potôčik.  
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Cintorín sa nachádza cca 400 m západne od kostola. Jeho hranicu tvorí drôtený plot 

s radovo vysadenými stromami. 

 

 

Obr.č.2: Lokalizácia areálu kostola sv. Michala Archanjela a cintorína (Geoportal.sk). 

 

2.2. História objektu [A] 

 

 Kostol bol postavený v druhej polovici 13. storočia a bol zasvätený sv. Michalovi 

Archanjelovi. Pôvodne kostol gotický, postavený okolo roku 1300. Prestavaný 

a klasicisticky upravený po roku 1787. Opravy boli robené aj v neskorších časoch.  

 

Kostol je jednoloďová stavba s obdĺžnikovým presbytériom, ktorá je krytá rovným 

stropom. Fasáda je hladká, na nároží sú jednoduché zošikmené oporné piliere. Na západnej 

strane lode pôvodne gotický vchod s kamenným ostením zo 14. storočia. Klasicisticky 

upravená veža má terčíkovú podstrešnú rímsu a zvonicovú prilbu s malou kupolkou.       

Na jednom z oporných pilierov je neskororenesančný múrovaný epitaf s erbmi z roku 

1612.  
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Interiér kostola bol v roku 1912 vydlaždený a bol taktiež postavený nový orgán. 

Hlavný oltár z rozmedzia prvej až druhej polovice 19. storočia bol značne obnovený 

a doplnený novšími sochami. Bočný oltár uprostred pseudogotickej architektúry, 

neskorogotická skupina Metercie zo začiatku 16. storočia a dve maľované krídla              

zo začiatku 16. storočia s postavami Jána Krstiteľa a sv. Michala na vnútornej strane, sv. 

Ročka a Sebastiána na vonkajšej strane tabúľ. Vonkajšie strany boli neskôr premaľované. 

K ďalšej časti interiéru patrí kazateľnica, ktorá je klasicisická z konca 18. storočia. Socha 

Panny Márie je z roku 1716.  

 

 

Obr. č. 3: Kostol sv. Michala Archanjela z východnej časti. 

 

 História cintorína sa tiahne od roku 1904, kde tento rok je uvedený na najstaršom 

zachovalom kríži hrobu bez pomníka. Avšak podľa miestnych obyvateľov cintorín vznikol 

koncom 19. storočia, no ľudia vtedy boli pochovavaní bez pomníkov a náhrobných krížov. 
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3. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

 V tejto kapitole je obsiahnutá rekognoskáciam všetkých zadaných lokalít. Taktiež 

v nej je opis rekognoskácii bodového poľa a v neposlednom rade sú opísané použité 

pomôcky pri meraní. 

3.1. Rekognoskácia terénu 

 

 Obhliadka kostola, jeho okolia a areálu cintorína sa uskutočnila v druhej polovici 

mesiaca august v roku 2014.  

 

3.1.1. Rekognoskácia cintorína 

 

Areál cintorína je ohraničený drôteným plotom a radovo zoradenými stromami. 

Rélief terénu je z časti nepravidelne schodovitý kedže sa tam nachádza 260 hrobov, ktoré 

sú vedľa seba uložené do radov. Na mieste, kde niesú uložné hroby je teren zvlnený. 

Prvky, ktoré obsahuje táto lokalita sú hroby, stromy, krovie a drôtený plot. 

 

 

Obr. č. 4: Zvlnený terén cintorína v časti s hrobmi bez pomníka. 
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3.1.2. Rekognoskácia okolia kostola sv. Michala Archanjela 

 

Terén okolia kostola neobsahuje výrazne terenné stupne a reliéf terénu je skoro 

rovný. Nachádza sa tam menší park, ktorý obsahuje pamätné dosky a niekoľko stromov, 

kde niektoré z nich sú pravidelne upravované. Obsahom okolia kostola sú komunikácie, 

hranice pozemkov, zeleň, nadzemné inžinierske siete a dážďové kanály. 

 

 

Obr. č. 5: Okolie kostola. 

 

 Rozsah lokality pre vyhotovenie učelovej mapy bol navrhnutý vyhotoviteľom 

bakalárskej práce a odsúhlasený vedúcim bakalárskej práce, Ing. Jakubom Foralom. 

Územie, ktoré bolo vyhradené pre meranie je areál cintorína a kostola, a jeho okolia,        

do ktorého spadá priľahlá križovatka s dvoma ramenami.  

 

3.2. Rekognoskácia bodového poľa 

 

 Pri rekognoskácii bodového poľa sa zistilo, že body niesú použitelné na meranie 

takže bolo nezbytné vyhotoviť pomocnú meračskú sieť a to pomocou metód Global 

Navigation Satelite System (GNSS) a rajón. 
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3.3. Voľba prístroja a pomôcok 

 

 Kedže sa meranie uskutočňovalo na území Slovenskej republiky, tak prístroj 

a pomôcky pri ňom použité boli zapožičané od geodeta, Zdena Baláža, ktorý zároveň 

poskytol pomoc pri samotnom meraní zadaných lokalít.  

 

Pri meraní boli použité: 

o Totálna stanica Nikon NPL- 352 

 

 

Obr. č. 6: Nikon NPL-352. 

  

o GPS Leica SR530, Leica VIVA GS08 

o  hlinikový statív pre totálne stanice 

o  hranol SOKKIA 

o  pásmo 

o  meračské klince 

o  kladivo 

o  farebný sprej na označenie pomocných meračských bodov 
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4. NÁVRH ZAMERANIA POMOCNEJ MERAČSKEJ SIETE 

 

 V tejto kapitole sú rozobrané teoreticky možné varianty zamerania meračskej siete, 

kde jedna z nich bola vybraná ako najvhodnejšia. Ďalej je opísané vybudovanie PMS. Na 

koniec kapitoly sú vysvetlené všetky použité geodetické metódy. 

 

4.1. Teoretický návrh pomocnej meračskej siete 

 

 Pred započatím meračských práci bolo zvažovano, ktorá z geodetických metód je 

najvhodnejšia pre vybudovanie meračskej siete. Upredňostňovali sa metódy, pri ktorých je 

meranie pripojované na miestne bodové pole. Avšak ako bolo už spomenuté 

v prechadzajúcej kapitole, pri rekognoskacii sa zistilo, že bodové pole nieje udržované.  

 

V prípade, že by bolo použitelné bodové pole, no bolo by málo zahustené bodmi, 

tak by sa zvolila metóda polygonového ťahu a to votknutý, kde začiatok a koniec by bol 

pripojený na stávajúce body polohového bodového poľa. Z tohto votknutého ťahu by bola 

meračská sieť ďalej rozvinutá geodetickou metódou rajón. Tento návrh by bol zvolený ak 

by body polohové bodového poľa boli od seba vo vyhovujúcej  vzdialenosti, to znamená 

dĺžka polygonového votknutého ťahu by nemala prekročiť 1,5 km a ťah môže mať len 3 

medziľahlé body.  

 

Ak by v bodovom poli bol dostatočný počet bodov, tak druhý možný návrh by bol, 

že meračská sieť by bola pripojená na body polohového bodového poľa a následovne by 

bola rozšírená polárnou metodou po celom území zadaných lokalít. 

 

Tretím návrhom je zvolenie pomocnej meračskej siete, v ktorej by niektoré body 

boli určené polohopisne a vyškopisne metódou GNSS. Táto meračská sieť by bola ďalej 

zhušťovaná bodmi, ktoré by boli polohopisne zamerané metódou rajón a vyškopisne 

metódou trigonometrického určenia prevyšenia.  

 

Kedže miestne bodové pole nieje použitelné čo je aj zdokladované  v prílohe č.  6.2. 

a 8., tak ako najvhodnejšia varianta bola zvolená tretia a to zameranie pomocnej meračskej 

siete metódou GNSS a rajón.  
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Obr. č. 7: Návrh vybudovania PMS (Geoportal.sk). 

 

4.2. Vybudovanie pomocnej meračskej siete 

  

 Po zhodnotení najvhodnejšej metódy bolo začaté samotné meranie pomocnej 

meračskej siete, ktorá pozostáva  z dvoch časti a to z externej a internej.  Externú sieť 

pomocných meračských bodov tvorí podrobné meranie vonkajšej časti kostola, okolie 

kostola, kde patrí aj priľahla križovatka, cintorín. Interná časť pomocných meračských 

bodov obsahuje meranie vnútra objektu. Obe siete sú navzajom prepojené. Kedže sa 

meralo na území Slovenskej republiky (ďalej len „SVK“) tak číslovanie bodov ako 

pomocných meračských aj tak podrobných je 10 miestne, pr.: celé číslo pomocného 

meračského bodu  je 4200005001 (ďalej len „5001“). Meranie pozostávalo z troch 

geodetických metód. 

 

4.2.1. Metóda GNSS 

 

Družicový navigační systém globalního určování polohy GPS se také označuje 

NAVSTAR a pracuje na princípu jednosměrného dálkoměru. Měřenou veličinou je doba 

šíření signálu z družicové antény k přijímací anténě. Tento naměřený čas je pŕeveden 

pomocí rychlosti šíření signálu na vzdálenost.  
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Technologie určování polohy s využitím GPS je oproti klasickým geodetickým 

metodám velmi úsporná a efektivní. Nezávisí totiž na vzájemné viditelnosti bodů a nezávisí 

na denní nebo noční době. [1] 

 

 Celý komplex GPS se dělí na tři segmenty: 

o  řídící 

o  kosmický 

o  uživatelský [2] 

 

 Metóda GNSS umožňuje súčasné zameranie bodov polohopisne a vyškopisne. 

Pomocou tejto metódy boli vytvorené body pomocnej meračskej siete a to body č. 5001 ~ 

5005 a č. 5006 ~ 5008, kde body č. 5001 až 5005 sú súčasťou lokality okolia kostola 

a body č. 5006 ~ 5008 sú na území cintorína a jeho okolia. Ako prvé boli vytvorené 

pomocné meračské body na križovatke, ktorá obopína areál kostola. Pomocné meračské 

body č. 5001 a 5002 boli zvolené na nespevnenom povrchu, a body č. 5003 až 5005 boli 

dočasne stabilizované na vozovke okolitej komunikácie.  

 

Pomocné meračské body boli dočasne stabilizované meračskými klincami. Ostatné 

body, ktoré boli volené na nespevnenom povrchu boli stabilizované dreveným kolíkom. 

Takto boli stabilizované aj pomocné meračské body v areáli cintorína, t.j. body č. 

5006~5008. 

 

Všetky pomocné meračské body, ktoré boli zamerané metódou GNSS, boli ešte raz 

určené a to druhým nezávislým meraním. Toto meranie bolo vykonané na druhý deň v inú 

hodinu po prvom zameraní, avšak dokumenty o meraní a výpočty boli nechtiac zmazané 

vyhotoviteľom práce. Z tohto dôvodu bolo kontrolné meranie zamerané prístrojom Leica 

VIVA GS08, z ktorého výstupy sú len súradnice bodov v JTSK. 

 

4.2.2. Rájon 

  

 Pod pojmem rajón se rozumí orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného 

a určovaného bodu. [2]  
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Vďaka tejto metóde boli polohopisne určené body ako externej, tak aj internej časti 

pomocnej meračskej siete. Na území cintorína bol vytvorený iba jeden bod č. 5009 

pomocou polárnej metódy. V areáli kostola sa vytvorilo viacero pomocných meračských 

bodov a to body č. 5010 ~ 5017. V kostole boli získané touto metódou dva body a to bod č. 

5015, 5016.  

 

 Bod na území cintorína je dočasne stabilizovaný pomocou dreveného kolíka. Bod  

č. 5010 bol dočasne stabilizovaný dreveným kolíkom. Body, ktoré sú obsahom internej 

časti PMS boli stabilizované na rozhraní dlaždíc podlahy kostola, kde to rozhranie bolo 

označené zmyvateľnou farbou. Tieto body boli takto označené z dôvodu nepovolenia 

zasahovania do majetku farnosti.  

  

4.2.3. Trigonometrické  určenie výšok 

 

 Při této metodě sa výškový rozdíl dvou bodů určuje na základě řešení trojuhelníka. 

[3] 

 

 Body pomocnej meračskej siete, ktoré boli určené metódou rajón, boli zároveň 

vyškopisne zamerané pomocou trigonometrického určenia výšok. Touto metódou bol 

získaný bod č. 5009 na území cintorína. Ďalej boli na lokalite areál kostola určené 

pomocné meračské body č. 5010 ~ 5017. Všetky tieto body boli dočasne stabilizované 

dreveným kolíkom.  
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5. PODROBNÉ MERANIE 

 

 Po dokončení vybudovania pomocnej meračskej siete sa pokračovalo podrobným 

meraním cintorína, nasledovne areálu kostola a priľahlej križovatky, a celé meranie sa 

ukončilo samotným meraním stavebného objektu a to pomocou totálnej stanice, ktorá 

umožuje rýchle meranie vďaka ukladaniu nameraných hodnôt rovno do jej pamäti. 

 

5.1. Zameranie cintorína 

 

 Zameranie cintorína bolo prevedené v prvej polovici septembra roku 2014. Bola 

použitá tachymetrická metóda, pri ktorej sú podrobné body určené súčasne výškovo a aj 

polohovo. 

 

 Pre prehľadné zobrazenie terénu cintorína bola použitá vhodná vzdialenosť             

7 metrov medzi podrobnými bodmi. K meraným prvkom cintorína patria: 

 

o  ohraničenie cintorína - drôtený plot 

o  hroby s pomníkmi 

o  hroby bez pomníkov - kríže 

o  jednotlivé lisnaté a ihličnaté stromy 

o  krovie 

o  vstup na pozemok 

o  drobná stavba (odklad pracovného náradia) 

 

  Hroby s pomníkmi boli zmerané štyrmi bodmi, tzn. každý roh pomníka a hroby 

bez pomníka boli zmerané jedným bodom a to v mieste kde sa stretáva kríž s terénom. Na 

drobnej stavbe boli zamerané tri rohy kvôli zlej viditeľnosti na štvrtý roh, ktorý bol 

dokreslený pri spracovaní mapy cintorína. Všetky stromy nachadzajúce sa na území 

cintorína boli zmerané jedným bodom s uhlovým odsadením na pozdĺžný stred pňa. 

Priemer ich koruny bol získaný krokovaním.  
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Obr. č. 8: Cintorín v obci Kolačkov. 

 

5.2. Zameranie okolia kostola a priľahlej križovatky 

 

 Zameranie kostola a križovatky bolo uskutočnené v prvej polovici septembra roku 

2014. Tak ako pri podrobnom meraní aj pri tejto lokalite bola použitá tachymetrická 

metóda merania.  

 

 Pri podrobnom meraní okolia kostola bolo zmeraných mnoho prvkov a to: 

 

o  ploty ohraničujúce kostolný dvor a susedný menší dvor 

o  rozhrania povrchov 

o  jednotlivé listnaté a ihličnaté stromy 

o  pamätné tabule  

o  dážďové kanály 

 

Kedže ploty tvorí podmúrovka, v ktorej je samotný kovový plot upevnený, tak boli 

zmerané vždy dvoma bodmi, na mieste kde sa podmúrovka stretáva s terénom a kde plot 

vychádza z podmúrovky. Jednotlivé stromy boli merané ako stromy na území cintorína. 

Pamätné tabule boli zmerané jedným bodom v strede dĺžky tabule kedže ich rozsah je malý 
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a nebol by dobre viditeľný na mape. Dážďové kanály boli zmerané troma bodmi vedľa 

seba, v strede a dva na okraji.  

 

 

Obr. č. 9: Dážďový kanál v kostolnom dvore. 

 

Meranie križovatky pozostávalo z týchto prvkov: 

 

o  miestnej komunikácie 

o  plotov a vstupov na pozemky 

o  predné steny okolitých objektov 

o  dážďových kanálov 

o  kanalizácie 

o  nadzemných inžinierských sietí 

 

Komunikácia bola zmeraná dvoma bodmi pozdĺžne vždy na okrajoch vozovky. 

Steny objektov boli zmerané dvoma bodmi čiže dva predné spodné rohy obývaných 

domov. Dážďové kanály boli určené ako u kostolného dvora. Kanál so severnej strany 

kostola bol nameraný štyrmi bodmi a to tak, že dva body boli na jednej strane, na najvyššej 

hrane a druhý na najnižšej hrane. Takisto boli určené body na protiľahlej strane. Prvky 

kanalizácie boli zmerané jedným bodom, v strede poklopu. Elektrické a telekomunikačné 

vedenia boli namerané jedným bodom s odsadením na pozdĺžny stred stĺpu.  
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Obr. č. 10,11: Obe krídla priľahlej križovatky. 

5.3. Zameranie kostola 

 

 Zameranie objektu bolo rozdelené na dve časti. Prvou bolo nameranie vonkajšej 

časti kostola a to rohy, kde niektoré strany boli zamerané pásmom. Druhú časť tvorilo 

zameranie interiéru kostola pre vyhotovenie pôdorysných rezov a priečnych, a pozdlžnych 

rezov. Priebehy stien boli teda predmetom merania. 

 

5.3.1. Zameranie pôdorysného rezu 

 

 Celým obejktom boli vedené  pôdorysy, ktoré vyjadrujú podlažie 1. NP a 2. NP. Pri 

pôdorysoch boli zamerané priesečníky všetkých stien v miestách styku s podlahou. 

Niektoré priesečníky boli zmerané pomocou pásma kvôli zlej viditeľnosti z pomocného 

meračského bodu. Taktiež boli zamerané okná a dvere, aby mohli byť zobrazené              

vo výkresoch.  

 

5.3.3. Zameranie priečneho a pozdĺžneho rezu 

 

 Objektom boli vedené dva rezy a to priečny a pozdĺžný. Pozdĺžný bol uložený 

v mieste, ktoré prechádza cez východnú stenu, chorus a končí v západnej strane kostola. 
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Prvkami nachadzajúcimi sa v pozdĺžnom reze boli okná a kúty stien na južnej strane, a styk 

vonkajšej časti chorusa so stenou. Boli tu zmerané podrobné body na všetkých lomových 

miestach okien. Priečný reže objekt približne v polovici dĺžky. Rez obsahuje klenbu 

kostola a východnú stenu kostola, rez okien. Podrobné body boli zamerané ako kúty a rohy 

stien.  

 

 
 

Obr. č. 12: Interiér kostola sv. Michala Archanjela - východná strana. 

 

5.4. Tvorba náčrtov 

 

 Meračské náčrty boli vyhotovené počas podrobného merania. Avšak náčrty boli 

vyhotovené len na jednej zo zadaných lokalít a to areál kostola. Pôvodné meračské náčrty 

boli poškodené a z tohto dôvodu došlo k prekresleniu náčrtov. Pri meraní cintorína sa 

meračské náčrty nevyhotovovali, kedže lokalita obsahuje viac ako 250 hrobov a nebolo 

možné použiť vhodné podklady. Počas merania sa zhotovoval súpis čísel podrobných 

bodov, ktorý obsahoval všetky hroby a ostatné prvky cintorína. Tento súpis mohol byť 

použitý ako pomocný podklad pri tvorbe mapy cintorína (pr.: čísla podrobných bodov od 

133 ~ 136 do 217 ~ 220  hroby s pomníkmi, od 692 do 701  plot). V areáli kostola 

boli celkovo vyhotovené tri meračské náčrty, ktoré sú súčasťou príloh v práci.  
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6. KANCELÁRSKE PRÁCE 

 

 Táto kapitola je venovaná spracovaniu získaných dát meraním. Testovaniu 

presnosti nameraných bodov. Taktiež samotnému vyhotovovaniu všetkých výkresov či už 

máp cintorína a kostola, alebo výkresom pôdorysov a  rezov. 

6.1. Spracovanie nameraných dát 

 

 Po zakončení podrobného merania sa ďalej pokračovalo vo výpočte súradníc          

z nameraných hodnôt ako bodov pomocnej meračskej siete, tak aj podrobných bodov. 

 

6.1.1.  Spracovanie pomocnej meračskej siete 

 

 Súradnice bodov pomocnej meračskej siete určené metódou GNSS boli získané 

výpočtom v programe Leica Geo Office a boli získané súradnice v systéme JTSK03, ktoré 

boli prevedené do systému JTSK. Súradnice ostatných pomocných meračských bodov 

zmeraných metódou rajón boli vypočítané v programe Geus.  

 

6.1.2. Testovanie presnosti pomocnej meračskej siete [4] 

 

Testovanie dĺžok medzi bodmi pomocnej meračskej siete slúži k zisteniu či 

pomocné meračské body boli správne zamerané. Pri výpočtoch testovania boli pôvodné 

šikmé dĺžky prepočitané na vodorovné.  

 

 Pri testovaní bola použitá norma ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní 

a učelové mapy. Ako prvé sa určili rozdiely dĺžok medzi jetnotlivými bodmi a to pomocu 

vzorca 

 

∆d= dm - dk 

kde  dm je dĺžka medzi bodmi určená zo súradníc bodov 

        dk je dĺžka medzi bodmi určená priamým meraním. 

  

 Základná smerodatná odchylka je považovaná za charakteristiku relativnej 

presnosti určenia súradníc dvojice bodov tej istej triedy presnosti. Značí sa ud. 
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ud= 1,5 * 
𝑑+12

𝑑+20
* uxy 

kde d je dĺžka priamej spojnice dvoch bodov 

       uxy je kritérium presnosti, ktoré je dané triedami presnosti bodov. 

 

 Testovanie presnosti je vyhovujúce ak: 

o  absolútna hodnota rozdielov dĺžok splňuje toto kriterium 

|∆d|≤ 2*ud*k 

o  a ak je splnené aj nasledujúce kriterium 

|∆d|≤ ud*k. 

 

 Kriterium testovania presnosti bodov pomocnej meračskej siete bolo splnené pre 

všetky body. Výsledky testovania sú znázornené v tabuľke č. 2. 

 

Tab. č.1: Testovanie bodov PMS- súradnice testovaných bodov. 

Č.B. Ym [m] Xm [m] Yk [m] Xk [m] 

5001-5002 305635,16 1176946,47 305662,34 1176963,16 

5001-5003 305704,50 1176968,28 305662,34 1176963,16 

5003-5004 305698,42 1176943,04 305704,50 1176968,28 

5004-5005 305684,77 1176914,62 305698,42 1176943,04 

5005-5003 305704,50 1176968,28 305684,77 1176914,62 

5006-5007 305995,17 1176852,27 305954,59 1176860,78 

5006-5008 305891,12 1176797,80 305954,59 1176860,78 

 

Tab. č.2: Testovanie bodov PMS- súradnice testovaných bodov. 

Č.B.  sSUR [m] sMER [m] ∆d [m] ud [m] 2*ud*k ud*k 

5001-5002 31,90 31,91 0,01 0,18 vyhovuje vyhovuje 

5001-5003 42,47 42,49 0,02 0,18 vyhovuje vyhovuje 

5003-5004 25,96 25,98 0,02 0,17 vyhovuje vyhovuje 

5004-5005 31,53 31,54 0,01 0,18 vyhovuje vyhovuje 

5005-5003 57,17 57,15 -0,02 0,19 vyhovuje vyhovuje 

5006-5007 41,46 41,43 -0,03 0,18 vyhovuje vyhovuje 

5006-5008 89,41 89,49 0,03 0,19 vyhovuje vyhovuje 
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6.1.3. Podrobné meranie 

 

 Súradnice a nadmorské výšky všetkých podrobných bodov boli vypočítané v 

programe GEUS. Súradnice sú zaokruhlené na dve desatinné miesta a sú určené 

v metrickej jednotke dĺžky nazývanej meter. 

 

6.2. Testovanie presnosti podrobného merania  

 

 Testovanie presnosti súradníc bodov podrobného merania slúži k zisteniu či bola 

dosiahnutá požadovaná presnosť merania zadaných lokalít. Body, ktoré boli použité pri 

testovani, boli v teréne zmerané dvakrát a to za každým z iného stanoviska.  

 

6.2.1. Testovanie súradníc bodov [4] 

 

Pri testovaní súradníc bodov bola použitá norma ČSN 01 3410 Mapy velkých 

měřítek - Základní a učelové mapy. Střední souřadnicová chyba mxy je charakteristika 

přesnosti polohy bodu. [5] Táto stredná súradnicová chyba nesmie byť väčšia ako 

kritérium uxy.  

 

𝑚𝑥𝑦
2 = 0,5*(𝑚𝑥

2 + 𝑚𝑦
2) 

 

Testovanie súradníc bolo započaté výpočet rozdielov súradních jednotlivých bodov 

a to pomocou týchto vzorcov 

 

∆x= xm-xk                   

 ∆y=  ym-yk, 

kde    xm a ym sú výsledné súradnice podrobného bodu 

         xk a  yk sú súradnice rovnakého bodu z kontrolného merania 
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Tab. č.3: Testovanie súradníc. 

Č.B.  Ym [m] Xm [m] Yk [m] Xk [m] 

4200000131 305982,01 1176846,75 305982,07 1176846,80 

4200000209 305979,88 1176844,56 305979,93 1176844,53 

4200000210 305979,14 1176845,18 305979,16 1176845,17 

4200000211 305977,55 1176843,11 305977,53 1176843,05 

4200000212 305978,47 1176842,39 305978,49 1176842,38 

4200000226 305976,56 1176855,52 305976,51 1176855,54 

4200000228 305980,95 1176869,75 305980,92 1176869,78 

4200000229 305972,77 1176841,26 305972,71 1176841,28 

4200000230 305954,00 1176874,74 305954,01 1176874,73 

4200000232 305947,91 1176869,28 305947,93 1176869,28 

4200000233 305944,50 1176867,92 305944,51 1176867,91 

4200000234 305941,26 1176863,38 305941,27 1176863,38 

4200000235 305938,32 1176861,09 305938,33 1176861,09 

4200000236 305936,73 1176862,55 305936,74 1176862,57 

4200000283 305970,72 1176846,95 305970,47 1176846,99 

4200000284 305974,83 1176843,64 305974,71 1176843,55 

4200000389 305687,37 1176935,73 305687,37 1176935,63 

4200000399 305695,44 1176927,77 305695,45 1176927,77 

 

Tab. č.4: Testovanie súradníc - rozdiel súradníc ΔY, ΔX. 

Č.B.  ΔY [m] ΔX [m] Δp [m] |Δp| ≤ 1,7*ux,y 

4200000131 -0,06 -0,05 0,078 Vyhovuje 

4200000209 -0,05 0,03 0,058 Vyhovuje 

4200000210 -0,02 0,01 0,022 Vyhovuje 

4200000211 0,02 0,06 0,063 Vyhovuje 

4200000212 -0,02 0,01 0,022 Vyhovuje 

4200000226 0,05 -0,02 0,054 Vyhovuje 

4200000228 0,03 -0,03 0,042 Vyhovuje 

4200000229 0,06 -0,02 0,063 Vyhovuje 
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4200000230 -0,01 0,01 0,014 Vyhovuje 

4200000232 -0,02 0,00 0,020 Vyhovuje 

4200000233 -0,01 0,01 0,014 Vyhovuje 

4200000234 -0,01 0,00 0,010 Vyhovuje 

4200000235 -0,01 0,00 0,010 Vyhovuje 

4200000236 -0,01 -0,02 0,022 Vyhovuje 

4200000283 0,25 -0,04 0,253 Nevyhovuje 

4200000284 0,12 0,09 0,150 Vyhovuje 

4200000389 0,00 0,10 0,100 Vyhovuje 

4200000399 -0,01 0,00 0,010 Vyhovuje 

 

Pomocou výberovej smerodatnej súradnicovej odchylky bolo testované dosiahnutie 

stanovenej presnosti 

 

sxy=√0,5 ∗ (𝑠𝑥2 + 𝑠𝑦2) 

 

Výberové smerodatné chyby súradníc 

 

sx= √
1

𝑘∗𝑁
∑ ∆𝑥𝑗=1

𝑁𝑁
𝑗=1             

sy= √
1

𝑘∗𝑁
∑ ∆𝑦𝑗=1

𝑁𝑁
𝑗=1     ,   

kde N je počet bodov 

       k je koeficient určenia presnosti bodov 

 

Tab. č.5: Testovanie súradníc - výberových smerodatných chýb. 

Výberová smerodatná chyba súradnice Y sy [m] 0,051 

Výberová smerodatná chyba súradnice X sx [m] 0,028 

Výberová smerodatná súradnicová chyba sx,y [m] 0,041 

 

Ak sa má presnosť určenia súradníc podrobných bodov povožovať za vyhovujúcu, 

tak: 

o  polohová odchýlka ∆p= √∆𝑥2 + ∆𝑦2 spĺňa kritérium |∆p| ≤ 1,7*uxy 
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o  výberová smerodatná súradnicová odchýlka sxy ≤ ω2N* uxy 

 

Kritérium bolo splnené pre skoro všetky kontrolné body. Výsledky testovania 

súradníc sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č.4, 5: Testovanie súradníc - zistenie kriterií. 

Počet identických bodov N 18 

Koeficient volený vzhľadom k rovnakej 

presnosti určenia bodov 

k 2 

Kritérium pre základnú strednú 

súradnicovú chybu mx,y 

ux,y [m] 0,14 

Polohová odchýlka Δp [m]   

Kritérium pre polohovú odchýlku Δp 1,7*ux,y [m] 0,238 

 

Koeficient volený vzhľadom k počtu 

identických bodov  

ω2N 1,10 

Kritérium pre posúdenie výberovej 

smerodatnej súradnicovej chyby 

ω2N * ux,y [m] 0,154 

  sx,y ≤ ω2N * ux,y Vyhovuje 

 

Tab. č.6: Testovanie súradníc – výsledky. 

Podmienka |Δp| ≤ 1,7*ux,y: 

vyhovuje pre: 17/18 bodov 

nevyhovuje pre: 1/18 bodov 

 

6.2.2. Testovanie výšok bodov [4] 

  

 Pri testovaní súradníc bodov bola použitá norma ČSN 01 3410 Mapy velkých 

měřítek. Základní a učelové mapy. Stredná výšková chyba je charakteristikou presnosti 

určenia výšok podrobných bodov. Táto charakteristika nesmie prekročiť kritérium uH. 

 

 Testovanie výšok sa začalo najprv výpočtom rozdielov výšok medzi dvoma 

podrobnými bodmi, ktoré boli dvakrát zmerané. 
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           ∆H= Hm - Hk   ,    

kde Hm je výška podrobného bodu 

       Hk je výška rovnakého bodu z kontrolného merania 

 

Tab. č. 7: Testovanie výšok.  

Č.B.  Hm [m] Hk [m] |H| [m] |H| ≤ 2*uH*√k 

4200000131 681,91 681,96 0,05 Vyhovuje 

4200000209 680,75 680,82 0,07 Vyhovuje 

4200000210 680,79 680,86 0,07 Vyhovuje 

4200000211 679,85 679,91 0,06 Vyhovuje 

4200000212 679,87 679,95 0,08 Vyhovuje 

4200000226 685,33 685,27 0,06 Vyhovuje 

4200000228 691,39 691,33 0,06 Vyhovuje 

4200000229 679,66 679,60 0,06 Vyhovuje 

4200000230 683,84 683,84 0,00 Vyhovuje 

4200000232 681,14 681,15 0,01 Vyhovuje 

4200000233 679,44 679,45 0,01 Vyhovuje 

4200000234 678,23 678,24 0,01 Vyhovuje 

4200000235 676,29 676,30 0,01 Vyhovuje 

4200000236 676,44 676,45 0,01 Vyhovuje 

4200000283 679,61 680,63 1,02 Nevyhovuje 

4200000284 679,45 680,71 1,26 Nevyhovuje 

4200000389 647,78 647,79 0,01 Vyhovuje 

4200000399 647,57 647,57 0,00 Vyhovuje 

 

 Pomocou výberovej smerodatnej výškovej odchylky bolo testovanie dosiahnuté 

požadovanej presnosti 

 

           sH= √
1

𝑘∗𝑁
∑ ∆𝐻𝑗

2𝑁
𝑗=1     ,    

kde N je počet bodov 

       k je koeficient určenia presnosti bodov 
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Tab. č. 8: Testovanie výšok - výberovej smerodatnej chyby. 

Výberová smerodatná chyba výšky H sH [m] 0,272 

 

 Ak sa má presnosť určenia výšok podrobných bodov požadovať za vyhovujúcu, 

tak: 

o  hodnoty rozdielu výšok |∆H| ≤ 2*uH*√𝑘 

o  výberová smerodatná výšková chyba sH ≤ 3*ωN*uH  

 

 Kritérium bolo splnené pre skoro všetky výšky. Výsledky testovania výšok sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 9, 10: Testovanie výšok - zistenie kriterií. 

Počet identických bodov N 18 

Koeficient volený vzhľadom k rovnakej 

presnosti určenia bodov 

k 2 

Kritérium pre základnú strednú výškovú 

chybu mH 

uH [m] 0,12 

Kritérium pre posúdenie odchýlky ΔH 2*uH*√k 0,339 

 

Koeficient volený vzhľadom k počtu 

identických bodov (31-300) 

ωN 1,15 

Výškové kritérium presnosti - pre 

nespevnený povrch 

3*ωN * uH [m] 0,41 

 sH ≤ 3 * ωN * uH Vyhovuje 

 

Tab. č. 11: Testovanie výšok – výsledky. 

Podmienka |H| ≤ 2*uH*√k: 

vyhovuje pre: 16/18 bodov 

nevyhovuje pre: 2/18 bodov 
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6.3. Tvorba výkresov 

 

 Po dokončení výpočtových prác sa pokračovalo v spracovaní výkresov a to v 

programe MicroStation PowerDraft V8i. Na začiatku sa importovali zoznamy súradníc 

všetkých bodov pomocou funkcie Pomôcky  MDL cez aplikáciu  Groma. 

 

     

Obr. č. 13, 14: Funkcia Pomôcky, aplikácia MDL,aplikácia groma. 

 

6.3.1. Účelová mapa cintorína 

 

 Mapa cintorína bola vykreslená v súlade s normou ČSN 01 3411 Mapy veľkých 

měřítek. Kreslení a značky. Pri vykreslovaní buniek a čiar v učelovej mape bola použitá 

knihovňa buniek GEO1000_V8.CEL a taktiež knihovňa špeciálných čiar. Všetky použité 

bunky a čiary boli vysvetlené v legende učelovej mapy. Zároveň boli vymyslené vlastné 

značky, ktoré sú znázornené v legende. 

 

 Začalo sa s kreslením kresby cintorína. Po jeho skončení boli zakreslené hranice 

výkresu. V neposlednom rade bol výkres doplnený o vedľajšej prvky ako smerová ružica, 

zákres mapových listov, legenda čiar a buniek a taktiež informačná tabuľka. 
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 Vykreslovanie vrstevníc nebolo uskutočnené vzľadom k tomu, že zadaná lokalita je 

cintorín s približne 250 hrobmi, takže by mapa bola neprehľadná. Výškopis bol vyjadrený 

len pomocou výškových kót. 

 

 

Obr. č. 15: Úkažka učelovej mapy cintorína v obci Kolačkov. 

 

6.3.2. Účelová mapa areálu kostola sv.Michala Archanjela 

 

Najprv sa začalo s vykresľovaním samotnej kresby, kde sa používala rovnaká 

norma ako pri vyhotovovaní mapy cintorína. Zakreslené bunky a čiary boli použité z tej 

istej knihovni ako pri lokalite cintorín. Vlastné značky boli taktiež znázornené v legende. 

Nasledovalo vykreslenie hraníc výkresu vzhľadom k všetkým predmetom obsiahnutých 

v ňom. 

 

Po dokončení kresby bola vložená hektometrická sieť a dokreslené ďalšie vedľajšie 

prvky výkresu, ktorými sú legenda buniek a čiar, smerová ružica, zákres mapových listov  

a informáčná tabuľka. 
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Obr. č. 16: Úkažka učelovej mapy areálu kostola sv. Michala Archanjela. 

 

6.3.3. Výkresy pôdorysov, priečneho a pozdĺžneho rezu 

 

 Prvotne boli vyhotovené výkresy obsahujúce pôdorysy 1. NP a 2. NP objektu. Pri 

kreslení buniek bola použitá knihovna buniek ako pri výkrese cintorín.  

 

 V pôdoryse 1. NP boli zakreslené línie kostola vonkajšej a vnútornej strany. Taktiež 

obsahuje všetky miestnosti, dvere, výškové kóty a naznačenie pozdĺžneho, priečneho rezu, 

a priečneho prierezu. Pôdorys 2. NP zachycuje rez kostola vo výške začínajúcich okien. 

Ostané prvky pôdorysu sú rovnaké ako pri pôdoryse 1. NP okrem zakreslenia rezov 

a prierezu. 
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Obr. č. 17: Úkažka pôdorysu 2. NP. 

 

 Nasledovala kresba priečneho, pozdĺžneho rezu a priečneho prierezu. Vo výkrese 

boli použité rovnaké knihovne buniek a čiar ako v predchadzajúcich výkresoch. Pozdĺžný 

rez zobrazuje ako je objekt rozdelený rovinou rezu, kde smer pohľadu je na južnú stranu 

kostola. V priečnom reze bola nakreslená východná časť kostola. Na záver v priečnom 

priereze bola znázornená rovina rezu, ktorá prechádza dvermi kostola na južnej strane 

a smer pohľadu je na východ. 

 

 

Obr. č. 18: Úkažka pozdĺžneho rezu. 
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 Kresba všetkých troch výkresov sa ukončila dokreslením hraníc výkresov 

a doplnením vedľajších prvkov a to legendou buniek a čiar a informačná tabuľka. 

 

6.3.4. Ostatné výkresy 

 

 Medzi ostatné výkresy patria náčrty PMS, geodetické údaje a náčrty zadaných 

lokalít. Náčrty PMS boli vyhotovené na základe súradníc pomocných meračských bodov 

a výstupov merania a výpočtov z programu. Obsahujú kresbu s hektometrickou sieťou, 

legendu buniek a čiar a informačnú tabuľku. 

 

 Geodetické údaje tvoria body PMS, ktoré boli stabilizované meračským klincom. 

Bolo v nich zakreslené polohové uloženie bodov s mierami získanými pomocou pásma. 

Obsahujú aj stručný a zreteľný popis, kde sa body nachádzajú. 
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7. ZÁVER 

 

 Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie a vyhotovanie učelovej mapy cintorína, 

okolia kostola sv. Michala Archanjela s priľahlou križovatkou v mierke 1:250, 

a vyhotovenie výkresov obsahujúcich pôdorysy 1. NP, 2.NP a pozdĺžný rez, priečny rez s 

prierezom. 

 

 Prvá časť práce bola venovaná bližšiemu popisu zadaných lokalít a ich histórií. Za 

tým sa zhrnula rekognoskácia terénu a bodov polohového bodového poľa. Po popise 

rekognoskácie nasledovalo rozobranie všetkých teoretických návrhov vybudovania PMS, 

kde z nich sa vybrala najvhodnejšia varianta a tá bola realizovaná v teréne. 

 

 Za touto časťou nasledovalo popis meračských práci, ktoré sú rozdelené na 

zameranie PMS a podrobné meranie. Vybudovanie PMS bolo uskutočnené pomocou 

metódy GNSS kde touto metódou bolo zameraných 8 bodov zo 17 a zvyšných 9 bodov 

bolo určených pomocou metódy rajón. Pri podrobnom meraní bola využitá geodetická 

metóda tachymetria a to na obch zadaných lokalitách.  

 

 Treťou časťou práce je samotné spracovanie nameraných dát, ktoré boli vypočítané 

v programe GEUS a dáta z merania metódou GNSS boli spracované v programe Leica 

VIVA GS08. Všetky body boli určené v súradnicovom systéme JTSK a výškovom Bpv. 

Bolo vypočítané aj testovanie presnosti pomocnej meračskej siete kde všetky body splnili 

predpísané kritérium. Nasledoval výpočet testovania presnosti podrobných bodov a to ich 

súradníc Y, X a výšok. U súradníc Y, X bolo splnených 17/18 bodov a u výšok 16/18 

bodov. Ďalej bolo započaté vykreslovanie všetkých výkresov a to náčrt PMS, klad 

meračských náčrtov areálu kostola, geodetické údaje. Na záver boli zakreslené účelové 

mapy cintorína a areálu kostola v mierke 1:250, taktiež pôdorysy 1.NP, 2.NP a pozdĺžny 

rez, priečny rez s priečným prierezom v mierkách 1:100. Všetky výkresy boli spracované 

v programe MicroStation V8i.  

 

 Všetky výstupné dokumenty tejto práce môžu byť po kontrole poskytnuté farskému 

úradu v obci Kolačkov. 
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12. PRÍLOHY 

 

1.ZápisníkY merania  

   1.1. Zápisník merania metódou GNSS cintorína (digitálna podoba, 2xA4) 

   1.2. Zápisník intervalov merania metódou GNSS cintorína (digitálna podoba, 2xA4) 
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   2.1. Výstupy podrobného merania cintorína (digitálna podoba, 32xA4) 

   2.2. Výstupy podrobného merania areálu kostola (digitálna podoba, 25xA4) 

   2.3. Výstupy podrobného merania kostola (digitálna podoba, 10xA4) 

3. Zoznam súradníc  

    3.1. Zoznam súradníc bodov určených metódou GNSS (digitálna+analogová podoba, 
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    3.2. Zoznam súradníc bodov určených metódou GNSS-druhé nezavislé meranie 

(digitálna podoba, A4) 

    3.3. Zoznam súradníc bodov určených polárnou metódou (digitálna+analogová podoba, 
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    5.2. Adjustovaný meračský náčrt č. 2 (digitálna podoba, A4) 

    5.3. Adjustovaný meračský náčrt č. 3 (digitálna podoba, A4) 
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(digitálna+analogová podoba, A4) 



- 45 - 

 

    6.2. Geodetické údaje podrobných bodov polohového poľa (digitálna+analogová 

podoba, 2xA4) 

7. Klad meračských náčrtov 

    7.1. Klad meračských náčrtov zadanej lokality areál kostola (digitálna+analogová 

podoba, 2xA4) 

8. Potvrdenie (digitálna+analogová podoba, A4) 
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