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Abstrakt 

Predmetom tejto bakalárskej práce je tachymetrické zameranie polohopisu a výškopisu 

danej lokality v meste Senica pre projektovú dokumentáciu. V úvode je popísaná samotná 

lokalita. V ďalšej časti sa popisuje priebeh merania, spracovanie a vyhodnotenie 

nameraných hodnôt. Výsledkom je polohopisný a výškopisný plán v mierke 1:500. 

 

Kľúčové slová 

Tachymetria, polohopis, výškopis, GNSS, podrobné meranie, Senica 

 

 

Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is planimetric and altimetry surveying for construct 

documentation in Senica. In the introduction is talked about location. Next part describes 

measuring process, processing of measured values and evaluation. The result is planimetric 

and elevation plan, in scale 1:500. 
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ÚVOD 

Cieľom tejto bakalárskej práce je polohopisné a výškopisné zameranie skutkového stavu 

obytnej časti v meste Senica, v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. 

Výsledkom je polohopisný a výškopisný plán, ktorý bude slúžiť ako podklad                   

pre projektovú dokumentáciu ,a to z dôvodu častej výstavby v danej lokalite. 

Keďže daná lokalita sa nachádza v obytnej zóne, bolo treba vhodne rozvrhnúť meračskú 

sieť pred samotným meraním. Následne boli zamerané prvky polohopisu a výškopisu. 

Lokalita nie je veľmi výškovo členitá a nachádzajú satam panelové domy, z toho dôvodu 

sa tvorba vrstevníc neuskutočnila. Aby výsledný plán zostal prehľadný, boli použité 

výškové kóty pre podrobné body. Po zameraní lokality následne prebehli kancelárske 

práce, spracovanie a vyhodnotenie nameraných hodnôt. 
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1. LOKALITA 

1.1. Mesto Senica 

Mesto Senica sa nachádza na západnom Slovensku, na okraji výbežku Záhorskej 

nížiny a na úpätí Bielych Karpát. Stredom mesta preteká potok Teplica.Senica leží 77 km 

severozápadne od Bratislavy, hl. m. Slovenska. Je to okresné mesto, ktoré patrí                

do Trnavského samosprávneho kraja. Počet obyvateľov je okolo 21 000 k roku 2008.   

Senica je považovaná za obchodno - priemyselné mesto, v ktorom sídli veľa firiem,  

bola známa svojim chemickým priemyslom v širokom okolí. Nachádzala sa tu továreň      

na výrobu umelého vlákna, Slovenský Hodváb. Počas krízy, ktorá nastala v roku 2008 

firma postupne ukončovala svoju výrobu. V súčasnosti tu pôsobia firmy ako OMS,       

spol. s r.o.- výroba svietidiel, Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. -  špecializuje    

sa na delenie plochých oceliarskych výrobkov, Delphi Slovensko s.r.o.- výroba káblových 

zväzkov pre renomované automobilky, a mnoho ďalších.   

Senica je  jedno z hlavných centier regiónu Záhoria a zároveň významnou 

dopravnou križovatkou, nakoľko sa nachádza medzi diaľnicami D1 a D2. Typickým 

znakom pre Záhorákov je ich nárečie, ktoré je veľmi podobné moravskému nárečiu.[1],[2] 

 

 

Obr. 1. Poloha mesta Senica na mape Slovenskej republiky 
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1.2. História mesta 

Prvé dôkazy o existencii pravekého človeka v tomto regióne sa získali zo štrkovne 

v katastri  Čáčova. Tieto nálezy spadajú do obdobia  približne 250 tis. rokov pred n.l.  

 Keď sa v stredoeurópskom prostredí zásadne zmenila geopolitická situácia, 

vstúpilo aj územie Záhoria do kontaktu so starovekým Rímom. Sídliskové nálezy z doby 

rímskej (1. až 4. storočie n.l.) sú evidované v katastri Senica. 

Po vzniku Uhorského štátu žilo toto územie akoby v ústraní kráľovského mesta 

Skalica, napriek tomu bolo naďalej dôležitou hospodárskou bázou na obchodnej ceste        

z pohraničia Uhorska cez Malé Karpaty až do Čiech. 

V priebehu 11. storočia vytvorili noví vládcovia - Maďari nad územím Slovenska 

práve v tejto oblasti tzv. konfínium. Bol to pohraničný pás, široký niekde až 40-60 

kilometrov, ktorý tvoril husté lesy, na prístupnejších miestach s umelými zásekmi. Podľa 

všetkého bola táto oblasť vtedy vyľudnená a celé územie prísne strážené.  

  Do južnej časti dnešného Záhoria sa prisťahovali kočovné kmene, ktoré na juh      

a juhozápad od Senice tvorili sieť strážnych pevností. Medzi najznámejšie patria sú hrad 

Korlát, hrad Ostrý Kameň a Plavecký hrad. 

V 13. storočí dostalo okolie Senice novú dominantu, hrad Branč. Hrad sa stal 

administratívnym aj hospodárskym strediskom oblasti, ktorá v nasledujúcich storočiach 

vystupovala ako feudálne brančské panstvo. Prvá písomná zmienka o Senici pochádza       

z roku 1256, na listine, ktorú vystavil kráľ Belo IV. Ako súčasť panstva hradu Branč 

zdieľala Senica jeho osudy. 

V roku 1387 začalo obdobie vlády Žigmunda Luxemburského a ten roku 1394 

daroval hrad Branč a jeho panstvo grófovi Stiborovi zo Stiboríc.   Tento šľachtic postupne 

získal rozsiahle panstvo vrátane Nového Mesta, Modry, Beckova, Čachtíc a iných 

karpatských a záhorských panstiev. Mesto Senica získalomestské privilégiá v roku 1396.  

K nim pribudli roku 1419 dve výsadné listiny kráľa Žigmunda, na základe ktorých mali 

Seničania právo konať výročné trhy, boli tiež oslobodení od platenia mýta a tridsiatku      

na celom území Slovenska. 

Začiatkom novoveku hrad a panstvo Branč dostali nového majiteľa. Nový 

vlastníkom sa stal rod Nyáryovcov. V tom čase nastal silný prílev obyvateľstva do Senice, 
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vznikali nové obce, kde si obyvatelia zakladali vlastné cirkevné zbory. Senica malav tej 

dobe už vlastnú školu. 

Novodobé dejiny Senice sa začínajú písať vznikom továrne na výrobu umelého 

vlákna v roku 1920. 

Začiatkom tridsiatych rokov sa začalo s realizáciou niekoľkých dôležitých komunálnych 

akcií, ako napr.: výstavba nemocnice, okresného úradu, kasární a telefonických hovorní.   

V tom istom období prebehlo aj sčítanie ľudu. Podľa vtedajších štatistických údajov mala 

Senica3 195 obyvateľov. 

Dňa 14. marca 1939 vyhlásil autonómny snem samostatnú Slovenskú republiku.    

O štyri dni neskôr prišla do Senice motorizovaná jednotka nemeckých vojakov. Miestna 

vojenská posádka jej musela urýchlene uvoľniť novovybudované kasárne.  

Začali sa hromadné zatýkania a násilnosti. Začiatkom jari roku 1945 sa Červená 

armáda pomaly približovala i k Senici. Jej príchod spôsobil odchod Nemcov z kasární. 

Rozhodujúcim zvratom v oslobodzovaní mesta bol 7. apríl, kedy sovietski vojaci prelomili 

nemeckú obranu na okraji mesta a vnikli doň. Senica bola oslobodená. 

Od roku 1954 kultúrny a spoločenský život v meste do veľkej miery riadil 

novovytvorený Združený závodný klub Slovenského hodvábu. Päťdesiate roky boli          

pre Senicu v znamení katastrof, najprv postihla mesto veľká povodeň (1954) a potom 

týfusová epidémia (1955).  

V roku 1960 so svojimi 8000 obyvateľmi sa stala Senica okresným mestom. Ďalším 

zásadným zvratom v dejinách Československa bol rok 1989, ktorý priniesol prechod        

od budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti a komunizmu k spoločnej ekonomike, 

demokracii a po desaťročiach nútenej izolácie, postupné zaraďovanie sa do integračných 

zoskupení v Európe. Týmto transformačným procesom mesto neustále prechádza i v tomto 

období.[3] 
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Obr. 2. Zrúcaniny hradu Branč 

 

Obr. 3. Stará Senica s výročnými trhmi   Obr. 4. Stará Senica  

   

 Obr. 5. Senica v minulosti    Obr. 6. Súčasnosť                     
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1.3. Popis lokality 

 Meraná lokalita sa nachádza v intraviláne mesta, konkrétne na Hviezdoslavovej 

ulici, je ohraničená hlavnou cestou a cestou vedľajšou. Merané územie leží v sídliskovej 

zástavbe štyroch panelových domov.  

 Terén je pravidelne svahovitý s tendenciou stúpania na juh. Prevažuje zastavaná 

plocha a trvalý trávnatý porast. V západnej časti nameranej oblasti sa nachádza väčšie 

územie súvislého trávnatého povrchu, na ktorom má byť vybudované parkovisko. Z toho 

dôvodu bolo vybrané územie, merané polohovo i výškovo. Táto lokalita patrí do katastru 

mesta Senica, kód k.ú. 855006, pracovné číslo 39. 

   

Obr.7. Poloha lokality v meste Senica 

 

Obr. 8. Meraná lokalita 
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2. TEORETICKÝ ZÁKLAD 

2.1. Účelová mapa 

 Účelová mapa patrí do kategórie máp veľkých mierok spolu s katastrálnymi 

mapami. Na rozdiel od máp katastrálnych, v účelových mapách nájdeme nadštandardný 

obsah, ktorý závisí od ich účelu. Rovnako nadštandardný obsah majú aj mapy tematické, 

tie však spadajú do kategórie máp stredných a malých mierok. 

 Účelové mapy vznikajú priamym meraním, prepracovaním alebo domeraním 

skutočného stavu do súčasnej mapy. 

 Používajú sa ako podklady pre projektové, evidenčné, plánovacie, dokumentačné   

a prevádzkové účely. 

 Účelové mapy sa delia:  

� Účelové mapy základného významu - patria sem Technická mapa mesta, 

základná mapa závodu, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa 

staníc a tratí. 

� Mapy podzemných priestorov - sú to mapy jaskýň a podzemných chodieb 

s výnimkou baní, tunelov a objektov metra. 

� Ostatné účelové mapy - slúžia pre projektové účely, prevádzkové účely, 

pozemkové účely. Patria sem lesnícke mapy, vodohospodárske mapy, 

dokumentácia skutočného prevedenia stavieb, mapy sídliska a taktiež mapy, 

slúžiace k dokumentácii pamiatkových objektov. [4],[5] 

 

2.1.1. Technická mapa mesta 

 Technická mapa mestasa vyhotovuje pre urbanistické a projektové účely, jej 

súčasťou je nadzemné a podzemné vedenie. Je vyhotovená  v súradnicovom systéme        

S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Mierka TMM závisí od hustoty výstavby a obsahu, 

napr. 1:200, 1:500, 1:1000. 

Polohopis 

 Súčasťou polohopisu u technickej mapy je zameranie stavebných objektov vrátane: 

zastávok mestskej dopravy, pomníky, garáže, telefónne búdky, vonkajšie schodisko, 

udávajú sa výšky 1. nadzemného podlažia.  
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 Ďalej sa jedná o zameranie dopravných objektov: chodníky, krajnice, priekopy, osi 

električkových koľají, osi trolejových koľají, zábradlie, stožiare, svetelné a signalizačné 

zariadenie.  

 Meria sa aj tematická zložka ako mestská zeleň, chránené stromy, stromy, čo majú 

priemer kmeňa väčší ako 10 cm. Taktiež sa merajú cesty so spevneným povrchom. 

 Nevyhnutné zložky sú podzemné a nadzemné vedenia. Jedná sa o kanalizačné 

šachty, hydranty, šupátka, vpuste, kanalizácia, vodovod, plynovod, teplovod,elektrické 

vedenie, komunikačné vedenie, stĺpy, stožiare. 

Výškopis 

 Je tvorený vrstevnicami, kótami alebo technickými šrafami. Určujú sa nadmorské 

výšky kanalizačných šachiet, vybraných bodov polohopisu na spevnenom povrchu, na dve 

desatinné miesta. 

[4],[5] 

 

2.1.2. Mapa sídliska 

 Takéto mapy patria do skupiny ostatných účelových máp, sú vytvorené                   

v predpísanom súradnicovom a výškovom systéme ale taktiež môžu byť vytvorené aj        

v miestom súradnicovom systéme. Obsah polohopisu a výškopisu je podobný ako u TMM, 

často býva obohatený o požiadavky investora. 

 Mierka sa určuje na základe druhu projektovanej stavby: 1:250 - 1:1000. 

 Príkladom účelovej mapy je mapa sídliska, ktorá má význam pre chod a správu, ale 

taktiež pre prípadnú rekonštrukciu sídliska. Mapa sídliska sa buduje postupne, jej tvorba 

trvá aj niekoľko rokov, záleží na výstavbe. Vyhotovuje sa v súradnicovom systéme          

S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. tretej triede presnosti, v mierke 1:500, 1:1000.[4] 
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3. POUŽITÉ METÓDY MERANIA 

3.1. GNSS 

 Určenie polohy technológiou GNSS je jednou z najpoužívanejších technológii        

v súčasnosti. Použitie tejto metódy je rýchle a natoľko presné, že vytlačuje konvenčné 

terestické metódy merania v zememeračstve. Presnosť tohto merania dosahuje v súčasnej 

dobe rády centimetrov, preto je použitie takejto technológie vhodné pri budovaní bodového 

poľa.[9] 

 Globálny družicový polohový systém (Global Navigation Satellite System, GNSS) 

je služba, ktorou sa za pomoci družíc určuje priestorová poloha na celom svete. Užívatelia 

tejto technológie používajú rádiové prijímače, a tie prijímajú odoslané signály z družíc, 

ktoré umožnia výpočet polohy týchto rádiových prijímačov. [10] 

 História globálnej navigácie siaha do obdobia druhej svetovej vojny, keď bol 

uvedený systém LORAN (1940). Začiatok družicových navigačných systémov začína        

v roku 1957, kedy bola vypustená na obežnú dráhu prvá umelá družica vládou ZSSR. 

Americká vláda v tomto období taktiež skúmala oblasť navigácie. V roku 1959 bolo 

výsledkom výskumov vypustenie prvého navigačného satelitu pod názvom TRANSIT 1A. 

Navigačný systém TRANSIT bol uvedený do činnosti v roku 1964. V nasledujúcich 

rokoch boli vypustené kvantá umelých družíc ako v USA, tak i v ZSSR. Týmto bol 

položený základ výstavby dvoch najznámejších systémov v družicovej navigácie. [11] 

 GPS (Global Position System) je vojenský navigačný systém vytvorený 

ministerstvom obrany v USA v 70tych rokoch 20. storočia, označovaný ako NAVSTAR 

GPS. V súčasnej dobe je najlepšie vypracovaným a najdlhšie fungujúcim navigačným 

systémom.  

Dnes sú funkčné 2 svetové navigačné systémy. Americký navigačný systém NAVSTAR 

GPS a ruský navigačný systém GLONASS. Vo vývoji sú navigačné systémy pre Európu 

Galileo a čínsky navigačný systém Compass,  ktoré však ešte nie sú plne funkčné. 
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3.1.1. Systém GPS 

 Skladá sa z 3 segmentov: 

Kozmický segment - je tvorený družicami, ktoré sú rozmiestnené na šiestich orbitálnych 

dráhach. Družice sú vybavené niekoľkými atómovými hodinami, ktoré určujú presný čas    

a kmitočet. Ďalej ich súčasťou sú antény, ktoré prijímajú povelové signály, navigačné 

správy a ďalšie informácie. Úlohou družíc je zabezpečiť prenos časových informácií          

a dráhových elementov do prijímačov.  

Riadiaci segment - je tvorený piatimi pozorovacími stanicami, ktoré sú rovnomerne 

rozmiestené pozdĺž rovníka. Stanice merajú pseudovzdialenosť k viditeľným družiciam.   

Užívateľský segment - je tvorený špeciálnymi prijímačmi pre príjem a spracovanie GPS 

signálu. Presnosť a spoľahlivosť GPS signálu ovplyvňuje prijímač a vplyvy okolitého 

prostredia. [15] 

3.1.2. Metóda RTK 

 Pre určenie presnej polohy bodu v reálnom čase je nutnosť referenčných staníc.    

Na Slovensku existuje 52 referenčných staníc. Služba SkPos rieši korekcie k fázovým 

meraniam a je poskytovaná v sieťovom riešení virtuálnej referenčnej stanice (VRS).         

V záujme homogénnej presnosti priestorovej polohy, na celom území Slovenskej republiky 

v rámci súradnicového systému ETRS89, je v súčasnosti poskytované iba sieťové riešenie 

virtuálnych referenčných staníc. Po spresnení referenčných bodov v súradnicovom systéme 

S-JTSK sa uplatňuje použitie jedného globálneho transformačného kľúča medzi S-JTSK    

a ETRS89. Jednou z poskytovaných služieb je služba SkPos - cm, ktorá sa používa              

pri fázovom RTK meraní v reálnom čase. Polohová presnosť dosahuje 2 cm a výšková 

presnosť 4 cm. [12], [13] 
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Obr.9.Mapa referenčných staníc na Slovensku 

 

3.2. Rajón 

 Jednou z metód, ako určiť polohu bodu, je rajón. Známymi veličinami sú súradnice 

bodu, na ktorom je stabilizovaný statív a súradnice bodu, na ktorý meriame smer. Meraná 

je dĺžka medzi určovaným bodom a stanoviskom. 

Súradnice určovaného bodu vypočítame z nasledujúcich rovníc: 

�� = �� + ��� ∙ �	�
�� =	�� + ����  Y� = Y� + s�� ∙ sin	σ�� = Y� + ∆Y�� 

kde XA, YA sú súradnice určovaného bodu 

 XS,YS sú súradnice stanoviska 

 sSA je meraná dĺžka medzi stanoviskom a určovaným bodom 

 
SA je smerník medzi stanoviskom a určovaným bodom. 
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[6], [7]   

    Obr.10. Schéma rajónu 

 

3.3. Trigonometrické určenie výšky 

 Tento spôsob určenia výšky patrí medzi základné geodetické metódy. Používa sa     

v mapovaní, taktiež v inžinierskej geodézii. Vychádza sa z pravouhlého trojuholníka. 

Známe veličiny sú výška bodu, z ktorého sa meria, výška prístroja a výška cieľa. Merané 

veličiny sú zenitový uhol a šikmá dĺžka. Potom prevýšenie medzi meraným bodom            

a stanoviskom h sa vypočíta následne  � = 	 ���´ cos �, kde s ŚA je meraná šikmá dĺžka a z je 

meraný zenitový uhol. 

Vzťah pre výpočet výšky počítanej trigonometricky: �� = �� + � + � � �, kde prevýšenie 

hsa dosadzuje so znamienkom prevýšenia.  

Vzťah pre výpočet prevýšenia h: � = ���´ ∙ �	�	�, kde sŚA je meraná šikmá dĺžka a z je 

meraný zenitový uhol. [6], [9] 

 

   Obr.11. Schéma trigonometrického určenia výšky 
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3.4. Tachymetria 

 Je to metóda merania, ktorou mapujeme polohopis i výškopis. Poloha jednotlivých 

bodov sa meria polárnymi súradnicami- vodorovný uhol a vodorovná dĺžka medzi 

jednotlivými bodmi a stanoviskom. Pre výpočet výšky sa meria šikmá dĺžka a zvislý     

uhol - zenit. Výška sa následne vypočíta trigonometricky. Meraná osnova smerov sa 

zorientuje pomocou smerníkov, ktoré sú vypočítané zo súradníc stanoviska a daných 

známych bodov (orientácií) v okolí. 

 Pri meraní tachymetrie sa používajú prístroje, ktoré označujeme ako tachymetre. 

Tachymeter je prístroj, ktorý umožňuje meranie dĺžok, vodorovných a zvislých uhlov.     

Za tachymeter sa považuje každý teodolit, ktorý má zabudovaný zvislý kruh a diaľkomerné 

rysky. 

 Existujú 3 druhy tachymetrie. Podľa spôsobu merania dĺžok ju delíme na: 

• Nitková tachymetria - Táto metóda merania dĺžok využíva teodolit so zvislým kruhom. 

Ďalekohľad je nitkovým krížom zacielený na tachymetrickú latu. Výsledná dĺžka 

určovaného bodu sa vypočíta pomocou úseku na late, ktorý je vymedzený 

diaľkomernými ryskami. 

• Diagramová tachymetria - Dĺžka sa meria diaľkomernými diagramami, ktoré priamo 

redukujú šikmú dĺžku na vodorovnú a ukazujú prevýšenie medzi horizontom prístroja 

a meraným bodom. 

• Elektronická tachymetria - Používajú sa elektronické tachymetry s odrazovým 

hranolom upevneným na výtyčke.  

• Presná tachymetria - u tejto metódy sa používajú presnejšie prístroje a to dvojobrazové 

alebo elektronické. 

 Nitková a diagramová tachymetria sa už nepoužíva z dôvodu časovej náročnosti.  

Elektronická tachymetria je najčastejšou metódou merania. Meria sa pomocou totálnej 

stanice.[8] 
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4. PRÁCA PRED MERANÍM 

 
4.1. Rekognoskácia terénu 

 Pred samotným  meraním bolo potreba zrekognoskovať terén, teda zistiť skutočný 

stava zoznámiť sa s okolím. Na základe  toho bol vytvorený meračský náčrt, ktorý sa počas 

merania doplňoval. Následne bolo možné vhodne rozvrhnúť bodové pole, z ktorého sa 

uskutočnilo meranie.  

 Terén nebol výškovo náročný ale priestorovo členitý. Z toho dôvodu bola vopred 

zvolená metóda určenia bodového pola, metóda GNSS a rajóny. V blízkosti danej lokality 

sa nenachádzala žiadna nivelačná značka. 

 

 

 

 

     Obr.12. Lokalita 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5. POUŽITÉ POMÔCKY 

Použité prístroje a pomôcky boli zapožičané vo firme GEOTERRA s.r.o. 

 

5.1. Technológia GNSS 

 Meranie GNSS prebehlo dvoj - referenčným prijímačom TOPCON Hiper+, 

výrobné číslo 272-0540. Špecifikácia použitej aparatúry je uvedená v nasledujúcej tabuľke.  

(http://www.topconpositioning.eu/) 

Tabuľka č.1: Technické parametre použitej aparatúry 

Podporované systémy GPS, GLONASS 

Komunikácia s kontrolným prístrojom Blutooth 

Podpora technológie RTK Áno 

Presnosť metódy RTK v polohe (H) ±10mm + 1.0 ppm 

Presnosť metódy RTK vo výške (V) ±15mm + 1.0 ppm 

 

 

   

 

 

  Obr.13.  Dvoj- referenčný prijímač Topcon Hiper+ 
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5.2. Totálna stanica 

 Meranie niektorých bodov bodového pola meračskej siete prebehlo totálnou 

stanicou Nikon NPL- 350, výrobné číslo 050860, rovnako ako aj podrobné meranie 

jednotlivých podrobných bodov. Špecifikácia použitej totálnej stanice je uvedená v 

nasledujúcej tabuľke.  

(Nikon-DTM-330-350-User-Guide) 

Tabuľka č.2: Technické parametre totálnej stanice 

Zväčšenie ďalekohľadu 26x 

Presnosť diaľkomeru 5mm + 3 ppm 

Presnosť merania smeru v jednej polohe 5´´ 

Kompenzátor Dvojosí 

Rozsah kompenzátora ± 3´ 

 

Totálna stanica bola zcentrovaná a zhorizontovaná na drevenom statíve, tiež bol pri meraní 

použitý odrazový hranol s výtyčkou. 

 

 

   

  Obr.14. Totálna stanica  stabilizovaná  na statíve  
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6. PRÁCA V TERÉNE 
 

6.1. Tvorba pomocnej meračskej siete 

 Po rekognoskácii okolia nastalo meranie bodového poľa. Body bodového poľa boli 

umiestnené rovnomerne, v závislosti na členitosť lokality. Stanoviská bodov boli zriadené 

metódou GNSS, z ktorých boli určené rajóny. Body boli stabilizované hrebami, alebo 

kolíkmi a označené reflexným sprejom, aby boli jednoznačne identifikovateľné v teréne. 

Bodové pole meračskej siete bolo pripojené do súradnicového systému S-JTSK 

a výškového systému  Bpv pomocou GNSS merania. 

 

    

Obr.15.  Stabilizácia pomocného bodu hrebom 

 

Obr.16. Stabilizácia pomocného bodu kolíkom 
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   Obr.17.Prehľadka bodového poľa meračskej siete 

 

Tabuľka č.3: Súradnice merané metódou GNSS 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 
4001 549573,95 1223460,10 197,96 
4002 549595,04 1223481,92 197,86 
4007 549502,89 1223502,13 201,79 
4008 549446,73 1223484,12 201,82 
4009 549396,05 1223469,01 201,91 
4010 549319,21 1223447,21 202,34 
4012 549347,08 1223363,31 198,45 
4013 549400,83 1223378,91 198,45 
4014 549449,26 1223396,24 198,14 
4015 549487,06 1223409,76 197,93 
4016 549511,87 1223418,43 197,80 
4017 549400,22 1223378,71 198,47 

Tabuľka č.4: Súradnice merané metódou rajónu 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 
5001 549494,39     1223458,18      199,97 
5002 549451,80     1223441,47      199,70 
5003 549420,57          1223425,93 200,40 
5010 549385,01          1223429,48 200,46 
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6.1.1. Overenie presnosti pomocnej meračskej siete 

 

 Body zriadené metódou GNSS boli merané nezávisle 2 razy od seba s minimálne 

hodinovým rozdielom. Výsledné súradnice sú výsledkom priemeru prvého a druhého 

merania. 

 Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, v blízkosti záujmovej lokality sa 

nenachádza žiadna nivelačná značka, z ktorej by sa dala overiť výška získaná z GNSS 

merania. Z toho dôvodu boli výšky bodov z GNSS merania overené trigonometricky.  

 

 

Tabuľka č.5: Porovnanie výšok získaných z GNSS merania a vypočítané trigonometricky 

 

 

 

 

 

Stanovisko Číslo meraného 
bodu 

výška 
GPS  [m] 

Výška 
vypočítaná 

trigonometr icky  
[m] 

∆  H GPS - H 
trigonometricky  

[m] 

4016 4001 197,96 197,97 -0,01 

4001 4002 197,86 197,86 0 

4007 
4009 201,91 

201,94 -0,03 

4010 201,89 0,02 

4009 4010 202,34 202,37 -0,03 

4010 4012 198,75 198,73 0,02 

4014 
4013 198,45 

198,44 0,01 

4015 198,42 0,03 

4016 4015 197,93 197,93 0 

4001 

4016 197,8 

197,8 0 

4007 197,8 0 

4014 197,8 0 

4015 197,8 0 

4009 4017 198,47 198,43 0,04 
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6.2. Meranie podrobných bodov 

 

 Meranie podrobných bodov polohopisu sa konalo pomocou totálnej stanice             

a odrazového hranolu. Samotné meranie prebehlo v auguste 2013 v časovom rozpätí 4 dní. 

Bolo nameraných 799 podrobných bodov tachymetrickou metódou. Výhodou tejto metódy 

je,  že sa súčasne vypočíta poloha aj nadmorská výška jednotlivých podrobných bodov. 

Body, ktoré sa nedali zamerať tachymetricky boli vypočítané ortogonálnou metódou. 

 Súčasťou merania polohopisu boli líniové prvky a bodové prvky. Lokalita bola 

generalizovaná na základe vopred zvolenej mierky, v ktorej sa vyhotovovala mapa. 

 

  Obr.18. Časť meranej lokality 

 

Obr.19.  Meranie podrobných bodov 
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7. SPRACOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT 
 

7.1. Výpočet nameraných hodnôt 

 
 Po dokončení merania v teréne nastalo spracovanie nameraných hodnôt. Merané 

hodnoty sa  počas merania ukladali do vnútornej pamäti použitej totálnej stanice. Dáta boli 

postupne sťahované. Keďže výstupný formát zápisníku nemal vlastnosti formátu Mapa2, 

musel byť zápisník do toho tvaru prekonvertovaný. 

 Výpočet nameraných hodnôt prebehol v programe Groma 8.0. 

 Ako prvé boli nastavené korekcie pre kartografické skreslenie a nadmorskú výšku. 

Tieto korekcie sa nastavili pomocou funkcie Křovák, kde boli zavedené priemerné 

súradnice. Výsledný mierkový faktor bol vypočítaný a mal hodnotu 0,999890951593.  

 Najskôr boli vypočítané body bodového poľa: 5001, 5002, 5003, 5010 a následne 

podrobné body. Body boli vypočítane pomocou funkcie polárna metóda dávkou. 

 

 

Obr.20. Prostredie výpočtového programu Groma 8.0 
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7.2. Kresba 

 Po vypočítaní bodového poľa a podrobných bodov bola možná realizácia kresby. 

Bol použitý grafický program Microstation 95 s nadstavbou Mgeo. 

 Najskôr bol založený výkres, do ktorého sa importovali body. Atribúty bodov boli 

rozdielne pre body bodového poľa a podrobné body. Ďalej nastalo spájanie líniových 

prvkov na základe vedeného meračského náčrtu a bodovým prvkom boli pridelené značky. 

Všetky prvky mali svoje atribúty podľa tabuľky atribútov prvkov, ktorá je súčasťou 

prílohy.  

 Priebeh výškopisu bol realizovaný pomocou výškových kót, z dôvodu prehľadnosti 

mapy.  

 Kresba bola vyhotovená v mierke 1:500 na formát A1.  

 

 

 

Obr.21. Prostredie grafického programu Microstation95 s nadstavbou Mgeo 

 

 

 

 



30 

 

8. TESTOVANIE PRESNOSTI 
 

 Pri tvorbe účelových máp, je nutné mať stanovené, s akou presnosťou má byť daná 

mapa vyhotovená, teda akú  triedu presnosti mapa spĺňa. Vypočítané súradnice s ich 

výškami sú testované na základe kritérií pre danú triedu presnosti. V tomto prípade sa 

testuje v rámci tretej triedy presnosti podľa normy ČSN  01 3410.  [14] 

 

8.1. Testovanie presnosti polohopisu 

 

 Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov polohopisu je  

Základná stredná súradnicová chyba mx, y. Testované podrobné body pre overenie 

presnosti, boli vybrané reprezentatívnym výberom. Body boli zamerané i kontrolným 

meraním. Bolo testovaných 61 bodov, ktoré boli jednoznačne identifikovateľné v teréne. 

 Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje pomocou Strednej výberovej 

súradnicovej chyby sx, y. 

Stredná výberová súradnicovej chyba sa vypočíta:  s�,� = �0,5	(s�# + s�#) , kde s�as� sú 

stredné výberové chyby súradníc.  

Vypočítajú sa nasledovne s� =	& '
(	)∑+)∆x+#  , s� =	& '

(	)∑+)∆y+#   , pričom N je počet 

identických bodov, k=2 (body s rovnakou presnosťou) 

Presnosť určenia bodov sa považuje za vyhovujúce ak: 

• |∆p| ≤ 1,7	u��, Δp = �Δx# + Δy#, uXY pre tretiu triedu presnosti je 0,14 m 

• s�� ≤ ω#) ∙ u��, koeficient ω2N pre 100-300 bodov sa volí hodnota 1,1. 

[14] 
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8.2. Testovanie presnosti výškopisu 

 

 Presnosť výšok podrobných bodov sa pre body výberu vypočíta z rozdielu výšok, 

ktoré sa získali z merania a kontrolného merania. ∆H =	H6 � H( , kde Hm je výška 

meraná a Hk je výška získaná kontrolným meraním.  

Dosiahnutá presnosť sa testuje pomocou výberovej strednej výškovej chyby.    

Výberová stredná výšková chyba:   s7 =	& '
(	)∑+)∆H+# , kde N je počet identických bodov, 

k=2 (body s rovnakou presnosťou). 

Presnosť určenia výšok sa pokladá za vyhovujúce ak hodnoty rozdielu výšok ∆H vyhovujú 

kritériu:  

• |∆H| ≤ 2	u7√k , uH pre tretiu triedu presnosti pre pevný povrch je 0,12m. 

• s7 ≤ ω) ∙ u7 , koeficient ωN  sa volí 1,1 pri počte bodov 80- 100. 

[14] 

Všetkých 61 testovaných bodov daným podmienkam vyhovuje. Preto môžeme povedať, že 

účelová mapa bola vyhotovená v tretej triede presnosti. Prehľadná tabuľka výsledkov 

testovania presnosti sa nachádza v prílohe. 
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9. ZÁVER 

 
 Táto bakalárska práca sa zaoberá polohopisným a výškopisným zameraním 

sídliskovej časti v okresnom meste Senica, za účelom podkladu pre projektovú 

dokumentáciu.  

 Na začiatku prác bolo nutné sa zoznámiť s lokalitou.  

 Pomocná meračská sieť bola vybudovaná metódou GNSS a rajónmi. Pre overenie 

výšok pomocného bodového poľa boli výšky jednotlivých bodov bodového poľa zmerané 

trigonometricky.  

 Podrobné body boli merané totálnou stanicou, tachymetrickou metódou.               

Po zameraní prvkov polohopisu a výškopisu nasledovali kancelárske práce.  

 V prvom kroku bolo vypočítané bodové pole, následne súradnice podrobných 

bodov. V ďalšom kroku boli testované charakteristiky presnosti pre vybrané podrobné 

body, a to polohovo i výškovo. Z dôvodu prehľadnosti výslednej mapy, bol spôsob 

zobrazenia výškopisu zvolený kótami. . 

  V závere práce bola vyhotovená kresba v mierke 1:500 na formát A1.  

 Táto bakalárska práca je vyhotovená v rámci tretej triedy presnosti podľa normy 

ČSN 01 3410 v súradnicovom systéme S- JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní.  

 Výsledok bakalárskej práce je polohopisný a výškopisný plán skutočného stavu 

vybranej lokality, pre projektovú dokumentáciu. 
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11. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 
S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej siete katastálnej 

Bpv  Balt po vyrovnaní  

ČSN  Česká štátna norma 

n. l.  nášho letopočtu 

pred n. l.  pred naším letopočtom 

s. r.o  spoločnosť s ručením obmedzeným 

hl. m.   hlavné mesto 

k. ú.   katastrálne územie 

TMM  technická mapa mesta 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

GPS  Global Positioning System 

USA  United States of America 

GLONASS Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema 

RTK  Real Time Kinematic 

ZSSR  Zväz sovietskych socialistických republík 

ETRS89 European Terrestrial ReferenceSystem 1989SkPos   

SkPos  Slovenská priestorová observačná služba 
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    1.2_Zápisník_GNSS (digitálne) 
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9_Mapa   9.1_Mapa (digitálne, analógovo) 

    9.2_Mapa_body (digitálne) 


