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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto 

nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu – Zámockého – starý židovský cintorín. 

Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom bakalárskej práce je 

účelová mapa, ktorá bude použitá ako podklad pre rekonštrukciu a úpravu okolia 

parku. 
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Abstract 

This thesis deals with the  geodetic survey and creation of the thematic map in town 

Nove Město nad Vahom, lokation – the park Dominik Stubnu Zamocky – old jewish 

cemetery.  Created according to direction for creating thematic maps. The result of the 

thesis is thematic map, which will be used as a basic for reconstruction and conversion 

of the area the park. 
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1. ÚVOD 

 
              Témou bakalárskej práce je zameranie polohopisu a výškopisu pre tvorbu účelovej 

mapy v mierke 1:500, ktorá bude slúžiť ako predprojektové zameranie pre rekonštrukciu 

a pre úpravu okolia parku. Lokalita bola zvolená v obci Nové Mesto nad Váhom. Meranie 

bolo prispôsobené požiadavkám objednávateľa. 

              Obsahom tejto práce je preštudovanie zadanej lokality, získanie informácií pre 

zhotovenie účelovej mapy. Zvolenie pomocnej meračskej siete, zameranie prvkov 

polohopisu a výškopisu. Zameranie musí byť prevedené s požadovanou presnosťou 

a hustota bodov prispôsobená k dobrému vystihnutiu terénu. 

               Nakoniec je potrebné urobiť kontrolu polohopisu a výškopisu, či zameranie 

a vyhotovenie je v súlade s ČSN 01 3410, Mapy veľkých mierok, základné a účelové mapy 

a ČSN 01 341, Mapy veľkých mierok, kreslenie a značky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

2. LOKALITA 

 

2.1. Popis mesta  

 

  Nové Mesto nad Váhom leží na malebnom Považí, pod Beckovskom bránou, 

kde sa údolie Váhu rozširuje do úrodnej nížiny ohraničenej poslednými výbežkami Malých 

Karpát a Považským Inovcom. Rozprestiera sa v západnej časti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.[1] 

  Nové Mesto nad Váhom určené súradnicami 48˚45´ severnej šírky a 17˚48´ 

východnej dĺžky je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského regiónu. Leží 

v priemernej nadmorskej výške 181 m n. m. a najvyšším miestom je kóta Na salaškách 

(587 m n. m.). Zo severu a severozápadu kataster vymedzuje zalesnené územie chránenej 

krajinnej oblasti Biele Karpaty, z južnej a juhovýchodnej časti koryto rieky Váh. Ku 

katastru patrí aj časť rekreačnej oblasti Zelená voda na juhovýchodnom okraji mesta. 

Územím mesta preteká taktiež riečka Klanečnica a regulačný Biskupický kanál rieky 

Váh.[1]  

   

2.2. História mesta 

 

  Mesto vzniklo na starej obchodnej ceste vedúcej Považím, ktorá práve v týchto 

miestach mala svoju dôležitú odbočku na Moravu. Je viac ako pravdepodobné, že práve 

touto cestou z Velehradu do Nitry chodili aj sv. Cyril a sv. Metod.[1] 

  Vďaka výhodnej polohe bolo okolie Nového Mesta nad Váhom obývané už 

v staršej dobe kamennej. Svedčia o tom archeologické nálezy z bývalej tehelne v mestskej 

časti Mnešice.[2] 

  Súčasné Nové Mesto nad Váhom sa vyvinulo zo stredovekej osady, ktorá 

vznikla na križovatke obchodných ciest. Jedna viedla Považím, druhá na Moravu. 

V blízkosti osady sa nachádza aj brod cez váh.[2]  

  Nové Mesto nad Váhom sa v listinách spomína pod rôznymi názvami napr. 

Ujhely, Vágujhely, Nova Civitas, Wag Neustadt. Dnešný názov je známy od r. 1584, 

v slovenskej verzii od r. 1786. Preklad najstaršieho názvu Nového Mesta nad Váhom 

(Ujhely – nové trhové miesto) naznačuje, že mesto vzniklo ako nová trhová osada.[1]  
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2.3. Popis lokality 

 

  Lokalita je situovaná v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, vedená 

ako park so súradnicami 48˚45´11´´N a 17˚49´41´´E. 

  Hranicami lokalitu sú prevažne ulice, hlavná cesta a škola. Zo severnej 

a severozápadnej strany je lokality vymedzená ulicou Fraňa Krála. Zo severovýchodnej 

strany je hlavná cesta Milana Rastislava Štefánika a z južnej strany základná škola na ulici 

Kpt. Nálepku.  

  V parku sa nachádzajú prevažne chodníky, trávnatá plocha s listnatými, 

ihličnatými, ovocnými stromami a kríkmi, pamätníky, sochy a starý židovský cintorín. 

 

 

 
Obrázok 2 - Meraná lokalita 

              

2.4. História lokality 

   

  Výnimočnosťou a ojedinelosťou sa mohol popýšiť starý, ale i nový židovský 

cintorín. Ich jedinečnosť spočívala v tom, že starý židovský cintorín bol a nový cintorín je 

súčasťou cintorína kresťanskej, alebo teda majoritne spoločnosti. Starý novomestský 

cintorín bol rozdelený na tri časti. V jednej časti sa pochovávali rímsko-katolícki veriaci, 

v druhej časti evanjelici a tretia časť patrila židom. Dnes už tento starý spoločný cintorín 

nestojí. V 60.rokoch 20.storočia musel ustúpiť rozmáhajúcemu sa mestu a výstavbe.[3] 

  Starý cintorín pôsobil na každého návštevníka mohutným dojmom nielen 

svojou rozlohou (10 000 hrobov a náhrobných kameňov) ale aj svojou vybavenosťou, 

Obrázok 1 - Fotografická poloho lokality 
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výtvarnou hodnotou a ozajstnou patetickosťou. Kopcovitý terén, na ktorom sa nachádzali 

tisíce náhrobkov, dodával cintorínu velebu a krásu. Jeho rozloha bola asi 

20 000štvorcových metrov. Rady hrobov smerovali zo severu na juh paralelne so záhybmi 

kopcov. Nápisy na náhrobných kameňoch boli hebrejské, len na novších kameňoch aj 

nemecké. Tvar a veľkosť kameňov boli pomerne rovnaké.[3] 

  Na tomto cintoríne sa nachádzal i hrob rabína Dávida Deutscha. Dnes leží jeho 

hrob v rámci oplotenej časti parku.[3] 

   

 

Obrázok 3 - Pomník Rabína Dávida Deutscha ( leží v ohradenej časti parku kovovým plotom) 

 

TEORETICKÁ ČASŤ 
 

3. ÚČELOVÁ MAPA 

 

  Účelová mapa je Základná mapa veľkej mierky špeciálneho určenia. Základná 

mapa zobrazuje polohové a výškové pole a podrobné body, hranice pozemkov a označení 

druhu a spôsobu užívania, stavebné objekty, dopravnú sieť a jej zariadenie, potrubné 

a elektrické vedenia, vodohospodárske stavby i ďalšie predmety polohopisu a popisu 

mapy. [7] 

  Účelové mapy veľkých mierok, vznikajú priamym meraním, prípadne 

odvodením alebo aktualizáciou. Obsahujú polohopisné a výškopisné údaje, potrebné pre 
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určitý účel, napr. železničnú dopravu, stavebníctvo, vodné hospodárstvo, projekčnú 

činnosť a pod.[7] 

 

3.1. Delenie účelových máp  

 

1. účelová mapa základného významu: 

- technická mapa mesta (TMM) 

- základná mapa závodu (ZMZ) 

- základná mapa diaľnice (ZMD) 

- základná mapa letiska (ZML) 

- jednotná železničná mapa staníc a tratí (JŽMST) 

2. mapy podzemných priestorov s výnimkou dolov, tunelov a metra 

3. ostatná účelové mapy 

- účelová mapa pre prevádzkové účely organizácií 

- pre pozemkové úpravy 

- lesnícke a vodohospodárske mapy 

- geodetická časť dokumentácie skutočného prevedenia stavieb a pod.[7] 

 

4.PODROBNÉ MERANIE 

 

  Podrobné meranie predstavuje zameranie polohopisu a výškopisu určitej časti 

zemského povrchu za účelom vyhotovenia mapy. Zobrazením výsledkov meranie vzniká 

zmenšený obraz územia v rovine mapy. Splnenie naznačených úloh vyžaduje, aby sa vo 

vzťahu ku geodetickému bodovému poľu účelne vyjadrila poloha a výška predmetov 

merania geodetickými veličinami (uhlami, dĺžkami, staničením, kolmicami, prevýšením 

a pod.) a aby boli k dispozícii pomôcky na zobrazenie výsledkov merania. [4] 

 

5. METÓDY MERANIE POLOHOPISU 

 

 Polohopis je množina vyšetrených (vybraných) a zameraných objektov 

zobrazených väčšinou ako spojnice (postupnosť) významných podrobných bodov 

polohopisu, ktoré charakterizujú geometrické a polohové určenie objektu. [5]  

 Pred vlastním zameraním objektu, je treba vykonať ich výber a vyšetriť ich. 

Zamerané body sa zobrazujú ako spojnice významných podrobných bodov polohopisu v 
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prípade analógového spracovania a v prípade digitálneho spracovania ako postupnosť 

významných PB polohopisu. Tieto spojnice charakterizujú geometrické (určení tvaru a 

rozmeru) a polohové určení objektu (určení polohy vo vzťahu k ostatným objektom). [5] 

 Pre meranie podrobných bodov  sa vychádza z bodov PPBP ,ktoré sa ešte 

doplňujú pomocnými meračskými bodmi v potrebnej hustote. [5]   

     Pomocné meračské body sa určujú: 

- staničením na meračských priamkach medzi bodmi polohového bodového pole a 

pomocnými bodmi, 

- rajónmi, 

- pomocnými polygónovými ťahmi, 

- pretínaním zo smerov (príp. dĺžok)  

- ako voľné polárne stanovisko. [5] 

            Metódy merania polohopisu sú: polárna metóda, ortogonálna metóda, metóda 

konštrukčných omerných mier, metóda pretínania vpred.  

 

6. METÓDY MERANIA VÝŠKOPISU 

 

 Meranie výškopisu terénu má svoje osobitné zákonitosti, ktorými sa zaoberá 

odbor geodézie topografia. Výškopisné útvary sa nedajú exaktne zobraziť ako napr. 

polohopisný geometrický útvar (štvorec, rovnobežky a pod.), ale dá sa zobraziť pomocou 

množiny efektívne zvolených bodov výškopisu. V závislosti na mierke mapy a členitosti 

terénu, môžeme len charakterizovať ten, ktorý terénny útvar. Počet podrobných bodov 

výškopisu volíme s ohľadom na morfológiu terénu, predpokladanú hustotu vrstevníc, 

presnosť ich zobrazenia a mierku mapy a podľa toho, či výškopis bude konštruovaný 

programom  na PC alebo manuálne. Čím bude členitejší a čím budú vyššie požiadavky na 

presnosť výškopisu, tým bude potrebná aj väčšia hustota podrobných výškopisných bodov, 

ako aj dômyselnejšia ich voľba. [6] 

 Na podrobné meranie polohopisu a výškopisu používame niekoľko metód a ich 

obmien. Volíme ich podľa členitosti terénu, jeho prehľadnosti a mierky, v ktorej má byť 

vyhotovená mapa.[4] 

  Základnými metóda pre meranie výškopisu sú plošná nivelácia a tachymetria. 
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MERAČSKÁ ČASŤ 

7. REKOGNOSKÁCIA LOKALITY A VOĽBA PRÍSTROJOV 

     

7.1. Rekognoskácia lokality 

        

  Po výbere lokality a pred samotným meraním bolo potrebné urobiť 

rekognoskáciu lokality. Na lokalite sa zisťovalo aká je viditeľnosť pre vytvorenie PPBP, 

členitosť terénu, hľadali sa terénne tvary, informovalo sa či je možný prístup do 

uzatvorených objektov v parku. Určilo sa aké metódy budú najvhodnejšie pre zameranie 

lokality a aká prístroje pri meraní použijú. 

 

7.2.  Voľba prístrojov a pomôcok 

 

  Potrebné geodetické vybavenie pre zameranie lokality bolo poskytnuté firmou 

GEPOS s.r.o.. Pred samotným meraním boli prístroje skontrolované či splňujú technické 

požiadavky na presnosť prevedenia práce.  

 

7.2.1. GNSS aparatúra GTS-750  

 

                    Aparatúra GNSS bola zložená z externého dátového kontrolóra Topcon FC-

200 (výrobné číslo 5R8132) s programom TopSURV s verziou 7.2.3. a prijímač Hiper+ 

s interným GSM/GPRS modemom (výrobné číslo LCB-840801). 

  Aparatúra GNSS bola použitá pre meranie PPBP 204400005008 – 

204400005022 a dobre viditeľné podrobné body v danej lokalite. Podrobné body zamerané 

touto aparatúrou sú 204400000001 – 204400000196, 204400000716 – 204400000771, 

204400001665 - 204400001754 a 204400001848 – 204400001859. 

 

 

Obrázok 4 - Dátový kontrolór Topcon FC-200 s prijímačom HiPer+  
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7.2.2. GNSS aparatúra Topcon rady DS 

 

  Aparatúra GNSS rady DS-101AC (výrobné číslo JM0077) bola použitá pre 

určenie PPBP, z ktorých boli ďalej zamerané podrobné body danej lokality. PPBP 

zamerané touto aparatúrou je dané bodmi 204400005001 – 204400005007. 

  Topcon rada DS využíva LongLINK™. Zaisťuje perfektnú RTK komunikáciu 

medzi základňou a roverom bez interferencií, na jej využívanie nie je  treba mať úradnú 

licenciu FCC. RTK technológia LongLink™ zaisťuje vynikajúce vlastnosti v 

najobtiažnejšom rádiovom prostredí, ako napríklad v blízkosti letiska alebo v strede 

veľkomesta. [9] 

 

 

Obrázok 5 - Dátový kontrolór Topcon rady DS s prijímačom HiPerSR 

 

7.2.3. Totálna stanica Topcon GPT – 7500 

 

  Profesionálna bezhranolová totálna stanica GPT-7500 (výrobné číslo 7W197)  

s pulzovým diaľkomerom, grafickým užívateľským rozhraním a operačným systémom 

Windows CE poskytuje jedinečnú flexibilitu v správe dát. Umožňuje využívať takú 

metódu dátovej komunikácie, ktorá najlepšie splňuje požiadavky užívateľa. [10] 

  Totálnou stanicou boli zamerané body 204400000197 – 204400000715, 

204400000772 – 204400001664 a 204400001755 – 204400001847. Ďalej boli totálnou 

stanicou určené body rajónu 204400006001 – 204400006008. 
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Obrázok 6 - Totálna stanica GPT - 7500 s pomôckami 

 

 

 

Obrázok 7 - Technické parametre totálnej stanice GPT - 7500 
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7.2.4. Nivelačný prístroj 

 
  Pre kontrolné určenie PPBP bol použitý nivelačný prístroj Topcon AT-B3 

spolu s nevyhnutnými pomôckami k nivelácii : nivelačný statív, nivelačná podložka 

a nivelačná zasúvacia 4m lata. Zväčšenie ďalekohľadu 28x, presnosť kompenzátor ± 0,5´´, 

rozsah kompenzátoru ± 15´. 

 

 
Obrázok 8 - Nivelačný prístroj Topcon AT-B3 s pomôckami 

 

8. MERAČSKÉ PRÁCE 

 

8.1. Stabilizácia 

 

  V danej lokalite bolo navrhnuté PPBP. Stabilizácia bodov sa predbežne určila 

pri rekognoskácii lokality. Všetky body boli stabilizované na základe toho na ako povrchu 

sú umiestnené. Body PPBP boli stabilizované stavebnými klincami na asfaltovom povrchu 

a označené farebným krúžkom s nápisom čísla bodu.  

  Pomocné meračské body určené pomocou rajón boli stabilizované stavebným 

klincom na asfaltovom povrchu a označené farebným krúžkom s nápisom čísla bodu a 

dreveným kolíkom boli stabilizované pomocné meračské body na trávnatom poraste a vrch 

bol farebne nastriekaný pre ľahšiu viditeľnosť. 
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8.2.  Podrobné polohové bodové pole 

 

  V posledných dvoch desaťročiach sa uplatňuje celoeurópsky terestrický 

referenčný systém  ETRS89. Vychádza z množiny špeciálnych družíc, ktoré stále vysielajú 

informácie o svojej polohe, čo umožňuje pozemnému používateľovi pomocou 

elektronických zariadení – GPS určiť presnú polohu antény špeciálneho prijímača. 

Pomocou výpočtovej techniky sa údaje spracujú a pretransformujú do JTSK. Tento 

lokalizačný základ najvyššej presnosti je už na našom území vo veľkej miere vybudovaný 

– Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS). Na základe týchto nových 

technológií bolo potrebné pristúpiť k celkom novému spôsobu budovania a spracovania 

bodov geodetických základov. Pre používateľa nie je potrebné vyhľadávať osobitne body 

pre polohové a výškové pripojenie, pretože veľká časť bodov tejto siete má určenú polohu, 

výšku a tiažové zrýchlenie. Vynájdenie globálneho systému na určenie polohy bodov v  

90-tych rokoch minulého storočia zmenilo dovtedajšie spôsoby určovania polohy bodov 

zemského povrchu. [13] 

                 Body PPBP 204400005001 - 204400005022 boli určené metódou GNSS 

s pripojením na SKPOS, boli navrhnuté tak aby bolo z jedného staviska možné zamerať čo 

najviac podrobných bodov, aby boli dobre viditeľné a aby bolo možné kontrolne zamerať 

body určené z iného stanoviska. Body PPBP sú pripojené na štátny geodetický súradnicový 

systém  S-JTSK.  

                 Body PPBP 204400005001 – 204400005007 boli merané aparatúrou GNSS 

rady DS. Pri zapnutí si aparatúra automaticky našla podľa družíc lokalizáciu pre danú 

lokalitu. Aby sa mohlo zahájiť samotné meranie musela sa vytvoriť nová zákazka pre 

ukladanie nameraných bodov. Každý bod bol meraný metódou TOPO v 5 epochách, výška 

antény bola 2,00 m. 

                 Body PPBP 204400005008 – 204400005022 boli merané aparatúrou GNSS 

GTS-750. Na začiatku merania bolo potrebné vytvorenie novej zákazky, do ktorej sa 

ukladali všetky namerané hodnoty. Ďalej sa v aparatúre GNSS našla lokalizácia pre danú 

lokalitu, ku ktorej bola aparatúru GNSS pripojená a začalo sa samotné meranie. Každý bod 

bol meraný metódou TOPO v 5 epochách, výška antény bola 2,00 m. 

                Niektoré body namerané metódou GNSS s pripojením na SKPOS sa v priebehu 

merania kontrolne zamerali pomocou polárnej metódy pre určenie presnosti merania. 
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Číslo bodu Y X Z 

204400005001 514287,86 1218494,69 191,69 

204400005002 514251,07 1218516,95 192,42 

204400005003 514304,20 1218571,99 190,72 

204400005004 514250,33 1218586,30 189,94 

204400005005 514161,55 1218506,15 195,40 

204400005006 514205,98 1218546,34 194,25 

204400005007 514194,99 1218589,16 194,23 

204400005008 514286,97 1218461,58 192,64 

204400005009 514246,40 1218446,70 191,74 

204400005010 514322,30 1218453,68 193,41 

204400005011 514356,82 1218440,44 192,85 

204400005012 514354,22 1218382,77 193,65 

204400005013 514179,21 1218399,61 192,92 

204400005014 514129,85 1218373,13 193,09 

204400005015 514127,60 1218465,53 186,94 

204400005016 514103,31 1218405,55 184,39 

204400005017 514077,89 1218372,22 184,34 

204400005018 514030,03 1218375,76 185,06 

204400005019 514067,42 1218447,57 184,12 

204400005020 514029,25 1218511,76 184,17 

204400005021 514059,11 1218546,23 184,48 

204400005022 514027,42 1218417,74 184,40 
Tabuľka 1 – Súradnice  PPBP určené metódou GNSS s pripojením na SK-POS 

 

8.2.1. Slovenská priestorová observáčná služba (SKPOS) 

       

  SKPOS má 21 staníc rozmiestnených po území Slovenska, ktoré sú vybavené 

prijímačmi GNSS. Tieto prijímače umožňujú príjem signálov GPS aj s GLONASS a ich 

pripojenie na celoslovenskú rezortnú počítačovú sieť. Z 21 bodov tejto siete sú 3 body 

vybudované formou hĺbkovej stabilizácie a to Gánovce, Liesek a Partizánske. Zvyšných 18 

staníc je vybudovaných na strechách budov, ktoré väčšinou patria štátu a sú v správe 

Úradu geodézie, kartografie a katastra. Stanice sú rozmiestnené vo vzájomnej odľahlosti 

33 - 83km, tak, aby služba poskytovala presnosť 0,02 – 0,04m, na zabezpečenie vyššej 

presnosti je nevyhnutné zmenšiť vzdialenosť na 50km vybudovaním ďalších bodov. 

Informácie z týchto staníc sa poskytujú pre registrovaných užívateľov. Všetky stanice 

SKPOS majú GNSS prijímače značky TRIMBLE, antény a router na pripojenie prijímača 

cez IP adresu na diaľkové ovládanie priamo zo spracovateľského centra v Bratislave. [13] 
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8.2.2. Doplnenie podrobného polohového bodového pola 

 

  Po určení PPBP bolo na základe meranie podrobných bodov potrebné doplniť 

PPBP o pomocné meračské body. Body rajónov 204400006001 - 204400006008 boli 

určené polárnou metódou. Body PPBP a pomocné meračské body sú bodmi bodového 

pola. 

Číslo bodu Y X Z 

204400006001 514158,15 1218447,92 195,39 

204400006002 514193,55 1218635,92 191,95 

204400006003 514186,41 1218600,81 194,72 

204400006004 514189,39 1218648,90 190,86 

204400006005 514153,60 1218644,36 192,03 

204400006006 514253,35 1218407,50 193,88 

204400006007 514110,67 1218574,72 194,64 
Tabuľka 2 - Body určené pomocou metódy rajón 

 

8.2.2.1. Rajón 

   

  Rajón chápeme ako orientovanú a dĺžkovo zameranú spojnicu východiskového 

a určovaného bodu.[11] Vychádza sa z bodov, ktoré sú určené vo vyššej presnosti. Dĺžka 

orientovanej strany musí byť dlhšia ako dĺžka rajónu. Určuje sa polárnymi súradnicami. 

[12]. Rajónom sa určili body, ktorými bolo potrebné zamerať časť lokality, ktorá bola 

oplotená s výskytom väčšieho množstva stromov a terén bol zložitejší. 

 

8.2.3. Výškové určenie bodov 

 

  Podrobné body, body PPBP a body určené rajónom sú určené aj výškovo. 

Výšky bodov sú určené metódou GNSS s pripojením na SKPOS. Body sú výškovo 

pripojené na štátny systém Bpv. 

  Výšky bodov PPBP sa overili pomocou technickej nivelácie. Pre overenie boli 

použité body C73-504, C73-505 a C73-506, o ktoré bolo treba požiadať Úrad geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky. Body 204400005001 – 204400005 a bod 

204400005014 boli overené z nivelačného bodu C73 – 506 na nivelačný bod C73 – 505, 

dĺžka nivelačného ťahu bola 0,550 km. Body 204400005008 – 204400005013 boli overené 

z nivelačného bodu C73 – 505 na nivelačný bod C73 – 506, dĺžka nivelačného ťahu bola 

0,440 km. Body 20440005015 – 204400005022 boli overené z nivelačného bodu C73 – 
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504, dĺžka nivelačného ťahu bola 0,720 km. Zápisník overenia výšok PPBP je 

dokladovaný v prílohe č.6d. 

 

Číslo bodu Z Z´(nivelácia) ΔH │∆H│≤ 2*uH*√k 
 
 204400005001 191,69 191,67 0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005002 192,42 192,40 0,02 0,34 SPLNENÉ 
204400005003 190,72 190,73 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005004 189,94 189,96 -0,02 0,34 SPLNENÉ 
204400005005 195,40 195,42 -0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005006 194,25 194,26 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005007 194,23 194,27 -0,03 0,34 SPLNENÉ 

204400005008 192,65 192,67 -0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005009 191,74 191,76 -0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005010 193,41 193,43 -0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005011 192,85 192,87 -0,02 0,34 SPLNENÉ 

204400005012 193,65 193,66 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005013 192,92 192,91 0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005014 193,09 193,06 0,03 0,34 SPLNENÉ 

204400005015 186,94 186,96 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005016 184,39 184,40 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005017 184,34 184,37 -0,03 0,34 SPLNENÉ 

204400005018 185,06 185,08 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005019 184,12 184,13 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005020 184,17 184,18 -0,01 0,34 SPLNENÉ 

204400005021 184,48 184,51 -0,03 0,34 SPLNENÉ 

204400005022 184,40 184,42 -0,02 0,34 SPLNENÉ 
Tabuľka 3 - Overenie PPBP technickou niveláciou 

 

8.3. Určenie súradníc podrobných bodov 

 

      Pre určenie súradníc podrobných bodov 204400000001 – 204400000196, 

204400000716 – 204400000771, 204400001665 – 204400001754 a 204400001848 - 

204400001859 bola použitá aparatúra GNSS GTS – 750, podrobné body boli dobre 

viditeľné a nič nebránilo k použitiu metódy GNSS s pripojením na SKPOS. Každý bod bol 

meraní metódou TOPO v 5 epochách, výška antény bola 2,00 m. 

  Ostatné podrobné body boli určené z bodového pola polárnou metódou 

s minimálne dvoma orientáciami. 
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9. SPRACOVANIE MERANÝCH DÁT 

 
  Po zameraní všetkých potrebných bodov pre vyhotovenie mapy nasledovali 

výpočtové práce. Výpočtové práce boli založené skôr na určenia presnosti bodov, ako na 

samotnom výpočte bodového pola a na výpočte podrobných bodov.  

  Meračské prístroje, ktoré boli použité automaticky registrovali súradnice 

všetkých meraných bodov. V prílohe č.4 sú uvedené medzné odchýlky, na základe, ktorých 

boli určené podrobné body.  Meranie metódou GNSS s pripojením na SKPOS s prístrojom 

GTS-750 je dokladované v prílohe č.2. Zápisníky z merania totálnou stanicou GPT – 7500 

sú dokladované v prílohe č.3, súradnice bodov meraných totálnou stanicou GPT-7500 

a aparatúrami GNSS sú dokladované protokolom v prílohe č.8.  

 

9.1. Transformácia súradníc 

 

  Body číslom 204400005001 – 204400005007 určené dňa 14.11.2015 sú určené 

GNSS technológiu, pripojené na SKPOS s prihlasovacím menom “gepos 4“. Základná 

transformácia bola vykonaná priamo v prostredí prijímača GNSS Topcon HiPer+ SN 279-

0410 pomocou bodov ŠPS. 

  Body číslo 204400005008 – 204400005012 určené dňa 16.4.2016 a 

204400005015 – 204400005022 určené dňa 17.4.2016 sú určené technológiou GNSS 

pripojené na SKPOS s prihlasovacím menom “gepos 1“. Základná transformácia bola 

vykonaná priamo v prostredí prijímača GNSS Topcon HiPer+ SN 279-0856 pomocou 

bodov ŠPS. 

  Podrobné body číslo 204400000001 – 204400000196 určené dňa 7.11.2015, 

204400000716 – 204400000771 určené dňa 28.11.2015, 204400001734 – 204400001754 

a 204400001848 – 204400001859 určené dňa 17.4.2016 sú určené technológiou GNSS 

pripojené na SKPOS s prihlasovacím menom “gepos 1“. Základná transformácia bola 

vykonaná priamo v prostredí prijímača GNSS Topcon HiPer+ SN 279-0856 pomocou 

bodov ŠPS. 

 

9.2. Presnosť pomocných meračských bodov 

 

  Pri výpočte súradníc pomocných meračských bodov s používajú hodnoty 

týchto medzných odchýlok: 
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- medzná odchýlka v orientácii (pre rozdiel smerníkov vypočítaných zo súradníc od 

nameraných vodorovných smerov) je 0,08gon  

- medzná odchýlka na podrobné meranie v súradnici (rozdiel medzi dvojným 

nezávislým určením) je 0,15m 

- medzná odchýlka ud medzi priamo meranou dĺžkou medzi dvoma podrobnými bodmi 

a dĺžkou vypočítanou zo súradníc ud = 2*md,    md = 0,14*√𝟐*
(𝒅+𝟏𝟐)

(𝒅+𝟐𝟎)
 (m) 

- medzná odchýlka ux,y v súradnici na podrobnom bode (rozdiel medzi dvojný určením) 

ux,y = 2*mxy (m),   mxy = 0,14 m. [9] 

 

9.3 Presnosť podrobných bodov mapy 

 

9.3.1. Testovanie presnosti súradníc 

   

  Presnosť určenia súradníc podrobných bodov overujeme podľa: 

a.) kontrolným zameraním dĺžok priamych spojníc podrobných bodov výberu a ich 

porovnaním s dĺžkami vypočítanými zo súradníc. 

b.) Nezávislým kontrolným zameraním a výpočtom súradníc výberu podrobných bodov 

a ich porovnanie s výslednými súradnicami 

   Pre dosiahnutie relatívnej presnosti určenia súradníc podrobných bodov 

z jednej triedy presnosti sa určí rozdiel dĺžok: 

∆d = dm – dk, 

kde dm je dĺžka spojnice vypočítaná z výsledných pôvodných súradníc alebo určená 

z hodnôt odmeraných na mape, dk je dĺžka spojnice určená z priameho kontrolného 

merania. Aby boli výsledky relevantné, musí byť dk určené s presnosťou danou základnou 

strednou chybou md nepresahujúcu kritériu : 

0,3 x ud pre dĺžku vypočítanú z výsledných súradníc 

                               0,5 x ud pre dĺžku určenú z mapy, 

kde ud pre dĺžku d sa vypočíta zo vzťahu: 𝒖𝒅 = 𝟏, 𝟓 ∗ (
𝐝+𝟏𝟐

𝐝+𝟐𝟎
) ∗ 𝒖𝒙𝒚 

Presnosť sa pokladá za vyhovujúcu vtedy, ak platí súčasne: 

- │∆d│≤ 2*ud*k (m), pre všetky testované dĺžky 

- │∆d│≤ ud*k (m), pre aspoň 60℅ testovaných dĺžok,  

kde k je koeficient a má hodnotu pre dĺžku spojnice: 

a.) vypočítanú zo súradníc k=1 

b.) určenú z hodnôt odmeraných na mape 
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- mierka 1:200, 1:250, 1:500       k = 1,1 

- mierka 1:1000                           k = 1,2 

- mierka 1:2000                           k = 1,3 

- mierka 1:5000                           k = 1,6.[8] 

 

               K testovaniu presnosti určenia súradníc x,y podrobných bodov sa vypočítajú pre 

každý  bod výberu súradnicové rozdiely: 

∆x = xm – xk,    ∆y = ym - yk, 

kde xm, ym sú výslednú súradnice podrobné body a xk, yk sú súradnice toho istého bodu 

z kontrolného merania. Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje  pomocou strednej 

súradnicovej chyby sx,y. 

𝒔𝒙𝒚 = √𝟎, 𝟓 ∗ (𝒔𝒙
𝟐 +  𝒔𝒚

𝟐
) 

 

       Stredné výberové chyby súradníc sx a sy sa určia vo výbere a rozsahu N bodov zo vzťahu: 

𝐬𝐱 = √
𝟏

𝐤∗𝐍
∑ ∆𝐱𝐢

𝟐𝐍
𝐢=𝟏 ,   𝐬𝐲 = √

𝟏

𝐤∗𝐍
∑ ∆𝐲𝐢

𝟐𝐍
𝐢=𝟏  

 

     Presnosť strednej chyby považujeme za vyhovujúcu  ak: 

- polohová odchýlka ∆p vypočítaná zo vzťahu: ∆𝐩 =  √∆𝒙𝟐 + ∆𝒚𝟐 vyhovuje kritériu 

│∆p│≤ 1,7*ux,y 

- je prijatá štatistická hypotéza , že výber príslušnej stanovenej triedy presnosti, t.j. 

výberová stredná súradnicová chyba 𝒔𝒙𝒚 vyhovuje kritériu: sx,y ≤ ω2*N * ux,y, kde   

ux,y = 0,14m, sx,y získame zo vzťahu 𝒔𝒙𝒚 = √𝟎, 𝟓 ∗ (𝒔𝒙
𝟐 +  𝒔𝒚

𝟐), hodnota koeficientu 

ω2*N pri hladine významnosti α = 5℅ je: 

N = 20 – 30             ω2*N = 1,15 

N = 31 – 300           ω2*N = 1,10 

N =300 <                 ω2*N = 1,00.[8]  

 

Stredná výberová chyba 

súradníc: 
sx 

sy 

   
0,02 0,01 

Výberová stredná chyba sx,y: sx,y 
 

   
0,02 

 
ω2N*ux,y: 0,15 

 
sx,y≤ω2N*ux,y SPLNENÉ 

 
Tabuľka 4 - Dosiahnutie presnosti súradníc X,Y PPBP meraných metódou GNSS s pripojením na SKPOS 
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Stredná výberová chyba 

súradníc: 
sx 

sy 

   

0,01 0,01 

Výberová stredná chyba sx,y: sx,y 
 

   

0,01 
 

ω2N*ux,y: 0,15 
 

sx,y≤ω2N*ux,y SPLNENÉ 
 

Tabuľka 5 - Dosiahnutie presnosti súradníc X,Y PPBP a pomocných meračských bodov určených polárnou metódou 

 

Stredná výberová chyba 

súradníc: 
sx 

sy 

   
0,02 0,07 

Výberová stredná chyba sx,y: sx,y 
 

   
0,05 

 
ω2N*ux,y: 0,15 

 
sx,y≤ω2N*ux,y SPLNENÉ 

 
Tabuľka 6 -  Dosiahnutie presnosti súradníc X,Y identických bodov meraných metódou GNSS s pripojením na SKPOS 

a polárnou metódou 

 

9.3.2. Testovanie presnosti výšok 

 

  Dosiahnutie presnosti výsledkov výškopisu sa overuje nezávislým kontrolným 

meraním a určením výšok výberu podrobných bodov. K testovaniu presnosti výšok H 

podrobných bodov sa vypočítajú pre každý bod výberu výškové rozdiely:  

│∆H│ = Hm - Hk,  

 

kde Hm je výška podrobného bodu a Hk je výška bodu toho istého bodu z kontrolného 

merania. Dosiahnutie stanovenej presnosti sa testuje pomocou výberovej strednej výškovej 

chyby sH: 

𝐬𝐇 = √
𝟏

𝐤∗𝐍
∑ ∆𝐇𝐢

𝟐𝐍
𝐢=𝟏 , 

Ak majú obidve určenia bodu rovnakú presnosť, hodnota koeficientu k = 2. Presnosť 

určenia výšky sa pokladá za vyhovujúce ak: 

- výškové odchýlky ∆H vyhovujú kritériu: │∆H│≤ 2*uH*√𝒌,  kde uH = 0,12m 

- je prijatá štatistická hypotéza, že výber príslušnej stanovenej triedy presnosti, tj. 

výberová stredná výšková chyba sH vyhovuje kritériu: 

a.) pre spevnený povrch – sH ≤ ωN* uH 

b.) pre nespevnený povrch - sH ≤ 3*ωN* uH 
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c.) pre výšky určené z vrstevníc - sH ≤ ωN* uv, kde uv = 0,50m, , sH získame zo 

vzťahu 𝐬𝐇 = √
𝟏

𝐤∗𝐍
∑ ∆𝐇𝐢

𝟐𝐍
𝐢=𝟏 hodnota koeficientu ωN  pri hladine významnosti 

α = 5℅ je: 

N = 20 – 34             ωN = 1,20 

N = 35 – 60             ωN = 1,15 

N =60 - 150             ωN = 1,10.[8]  

 

Výberová stredná výšková chyba sH: 0,02 

ωN*uH: 0,14 

sH≤ωN*uH: SPLNENÉ 

Tabuľka 7 - Dosiahnutie presnosti výšok Z PPBP opakovaním  meraním Metódou GNSS s pripojením na SKPOS 

Výberová stredná výšková chyba sH: 0,03 

ωN*uH: 0,14 

sH≤ωN*uH: SPLNENÉ 

Tabuľka 8 -  Dosiahnutie presnosti výšok Z PPBP a pomocných meračských bodov meraním polárnou metódou 

Výberová stredná výšková chyba sH: 0,04 

ωN*uH: 0,14 

sH≤ωN*uH: SPLNENÉ 

Tabuľka 9 - Dosiahnutie presnosti výšok Z identických bodov meraných metódou GNSS s pripojením na SKPOS a 

polárnou metódou 

Výberová stredná výšková chyba sH: 0,00 

ωN*uH: 0,14 

sH≤ωN*uH: SPLNENÉ 

Tabuľka 10 - Dosiahnutie presnosti výšok Z kontrolným zameraním PPBP technickou niveláciou 

 

GRAFICKÁ ČASŤ  
 

10. GRAFICKÉ SPRACOVANIE 

 

  Po zameraní a následnom výpočte všetkých potrebných bodov pre tvorbu mapy 

nasledovalo vytvorenie projektu pre tvorbu účelovej mapy, na ktorý bol použití  program 

Microstation V8i s nadstavbou MGEO 14.02.21. 
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10.1. Kreslenie účelovej mapy 

   

  Pred tým ako sa mohla vytvoriť samotná účelová mapa bolo potrebné vytvoriť 

projekt. Projekt bol vytvorení podľa predlohy, v nadstavbe MGEO je predloha nazvaná 

ako Základná, sú v nej najnutnejšie definície pre prácu s geodetickými bodmi. Projekt bol 

vytvorení v záložke Projekt → Správca projektov. V dialógovom okne správca projektov 

bol vytvorení názov projektu a následne bola nastavená aj voľba podľa predlohy:Predloha 

→ Základná, ďalej sa nastavilo kde sa majú ukladať popisné informácie projektu → vo 

výkresoch. 

 

 

 

    

    Ďalším krokom bolo nastavenie samotného programu MGEO. V záložke 

Nastavenia → Základné možnosti bolo otvorené dialógové okno, kde sa nastavili 

jednotlivé oblasti projektu. V oblasti Projektové → Základné bol nastavený spoločný 

zakladací výkres → sjtsk.dgn.  V ďalších oblastiach neboli nastavenia zmenené. 

 

 

Obrázok 10 - Základné nastavenie výkresu 

 

               Po vytvorení projektu a nastavení programu MGEO bolo nutné vytvorenie 

výkresov do kategórií, ktoré boli dané záväznou smernicou pre tvorbu účelovej mapy. 

Obrázok 9 - Založenie výkresu 
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Vytvorenie kategórií sa uskutočnilo v záložke Nastavenia → Kategórie a triedy objektov, 

jedna kategória sa tam už nachádzala a nebolo ju treba vytvoriť → kategória Body. Ďalšia 

kategória Polohopis bola vytvorená v záložke → Kategória, kde bol zadaní názov výkresu 

a mierka 1:500 aby počas kreslenia boli objekty kreslenia automaticky prepočítané 

vzhľadom k mierke projektu. 

 

 

Obrázok 11 - Tvorenie výkresov do kategórií 

 

      Nasledujúcim krokom bolo vytvorenie jednotlivých výkresov. Výkresy sa 

zakladali v záložke Projekt → Správca projektov. Po otvorení dialógového okna  Správca 

výkresov sa vytvorili dva výkresy. Jeden výkres pre kategóriu Body → BODY.dgn a pre 

kategóriu Polohopis → GEO.dgn. Dialógové okno Správca projektov slúžilo aj na 

určovania, ktorý výkres má byť aktívny. 

 

 

Obrázok 12 - Vytvorenie výkresov 

 

       Po zrealizovaní všetkých predchádzajúcich krokov a pred kreslením 

samotne účelovej mapy bolo nutné vytvorenie jednotlivých tried, ktoré boli potrebné pre 
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kreslenie. Jednotlivé triedy boli vytvorené v záložke Nastavenia → Kategórie a triedy 

objektov. Každá kategória sa skladala z niekoľkých ďalších tried. Základnou triedou boli 

Obecné atribúty, kde sa určil názov jednotlivých atribútov a druh objektu. Druh objektu 

mohol byť buď lineárny, značka alebo text. Po určení Obecných atribútov sa mohli 

nadefinovať Grafické atribúty. Nadefinované boli podľa smernice. U Lineárnych objektov 

sa určovali vrstvy, farby, štýl čiar, hrúbka čiar a typy prvkov. Grafické atribúty pre značku 

boli doplnené o knihovňu buniek, uhol stočenia a mierku. Pre Text boli grafické atribúty 

doplnené o výšku textu, šírku textu a o font.  Ďalšou triedou boli Varianty, ktoré umožnili 

zmenšiť zoznamy objektov. V kategórii Polohopis sa ďalšie triedy neurčovali. V kategórii 

Body sa nadefinovala ešte trieda Popisy. Nadefinovali sa popisy pre Číslo bodu, 

Nadmorskú výšku bodu. 

      Atribútové prvky sa definovali pre dva výkresy zvlášť. Vo výkresy 

BODY.dgn boli definované atribúty pre body polohopisu a ich popis a pre body PPBP. Pre 

výkres GEO.dgn boli definované atribútové tabuľky pre samotné kreslenie účelovej mapy 

– budovy, ploty, plochy, rampy, schodisko, vodstvo, terénne hrany, vrstevnice, zeleň 

a rozhranie kultúr, objekty sietí – bodové značky, popisné značky, popisy, hranice. 

Tabuľky atribútov a ich rozdelenie do jednotlivých výkres viz. príloha č.10. 

 

 

Obrázok 13 - Vytvorenie kategórií a tried 

                         

 

Obrázok 14 - Vytvorenie kategórií a tried 
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  Po nadstavení projektu mohlo dôjsť k samotnému kresleniu polohopisu 

a výškopisu. Pred tým ako sa začala tvoriť mapa, bolo potrebné pomocou nadstavby 

MGEO načítať všetky namerané body.  Skôr  ako boli  body načítané, bolo v záložke 

Nastavenie vyvolané dialógové okno Práca s geodetickými bodmi. V dialógovom okne 

práca s geodetickými bodmi sa vo vlastnostiach popisov bodov nadstavilo, že na miesto 

desatinnej čiarky u výškových kót bude medzera podľa veľkosti značky bodu a samotná 

desatinná čiarka bude značka bodu, po tomto nastavení prebiehalo samotné načítanie 

bodov. Načítanie bodov prebiehalo v záložke Body →  Vstup bodov a kódovanej kresby. 

Po vyvolaní dialógového okna Vstup bodov a kódovanej kresby sa nadstavili všetky 

vlastnosti samotného bodu, všetko čo samotný bod identifikuje. Nadstavilo sa čo sa má do 

výkresu vyniesť (číslo bodu, výška bodu) a ďalej sa nadstavili vlastnosti bodu (trieda 

presnosti, pôvod bodu, dátum kedy bol bod meraný, meno osoby, ktorá bod zamerala, 

organizácia, s ktorej osoba pochádzala, ak bol bod prevzatý nadstavilo sa odkiaľ bol bod 

prevzatý). Všetky tieto vlastnosti bodov sú umiestnené v Nastavenie  →  Správca tabuliek. 

Po importe bodov vo výkrese BODY.dgn som musela ručne zmeniť atribúty u PPBP 

pretože pri importe bodov nebolo možné importovať body s inými atribútmi. 

 

 

Obrázok 15 - Správca tabuliek 
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Obrázok 16 - Vstup bodov 

 

  Po vynesení všetkých nameraných PB sa mohlo pristúpiť k samotnému 

kresleniu mapy. Kreslenie mapy sa vyvolalo v záložke Objekt → Umiestniť objekt. Po 

vyvolaní dialógového okna umiestniť objekt sa objavila tabuľka so všetkými 

nadefinovanými atribútmi, ktoré boli nadefinovali pri založení projektu. Po vykreslení 

polohopisnej časti mapy boli pre niektoré prvky urobené úpravy aby bola mapa v tlačenej 

forme prehľadnejšia a vybrané prvky v tlačenej forme neboli. 

                  Vo výkrese BODY.dgn bolo potrebné nadefinovať ďalšie atribúty, a to: atribúty 

pre nadbytočné výšky, body so značkou a atribúty pre klad mapových listov. Nadbytočné 

výšky boli umiestnené do vrstvy 14. Sú to výšky , ktoré sa nachádzajú na miestach kde je 

zložitejší terén alebo zložitejší polohopisný prvok, napríklad pamätník Dominika Štubňu – 

Zámockého. Body so značkou boli presunuté do vrstvy 5, týmto výškam bola pri značke 

stromu ručne vytvorená väčšia medzera aby samotná značka bola desatinnou čiarkou tak 

ako je to aj u ostatných značiek. Klad mapových listov je vo vrstve 25 a popis kladu 

mapových listov vo vrstve 27. 

 

 

Obrázok 17 - Kresba polohopisu 
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  Pri meračských prácach sa niektoré podrobné body nedali zamerať, tieto 

podrobné body boli v nadstavbe MGEO dopočítané. Dopočítanie podrobných bodov bolo 

vyvolané funkciou Geodetické body → Ortogonálna metóda. 

  Po vykreslení polohopisu nasledovalo kreslenie výškopisu. Skôr ako sa 

kreslenie výškopisu mohlo začať, bolo nutné kresbu skontrolovať či je topologicky 

správna. Topologická kontrola bola vyvolaná otvorením dialógového okna Nástroje → 

Kontrola a oprava čiarovej kresby. Po topologikej oprave výkresu sa mohlo pristúpiť ku 

kresleniu výškopisu pre tvorbu vrstevníc. 

 

 

Obrázok 18 - Topologická kontrola kresby 

 

  Výškopisná kresba bola vytvorená v programe Microstation v aplikácii 

TerraModeler. Kreslenie výškopisu začalo úpravou výškových kót. Výškové kóty, ktoré sa 

navzájom prekrývali a boli neprehľadné kvôli zložitejšie terénu, boli presunuté vo výkrese 

BODY.dgn do vrstvy 14, následne bola vrstva vypnutá. Výškové kóty, ktoré ostali vo 

výkrese viditeľné boli nutné poposúvať aby bola mapa prehľadná. 

  Po úpravách výškových kót nasledovalo vykreslenie výškopisu. Rozostup 

vrstevníc bol 1m. Medzi základné vrstevnice boli zakreslené pomocné vrstevnice 

s rozostupom od základnej vrstevnice 0,5m. Vo výkrese sa nachádzajú aj hlavné 

vrstevnice, sú to vrstevnice s rozostupom po 5m. Výškopisná kresba po vykreslení 

vrstevníc bola doplnená o popis hlavných a základných vrstevníc. 
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Obrázok 19 - Výškopisná kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

 

ZÁVER 

 
                   Zvolenou lokalitou bol park Dominika Štubňu – Zámockého v obci Nové 

mesto nad Váhom. Cieľom bakalárskej práce bolo vyhotovenie účelovej mapy v mierke   

1:500, ktorá slúži ako podklad pre rekonštrukciu parku a úpravu okolia. Námet pre 

zameranie tejto lokality prišiel od firmy GEPOS s.r.o., ktorá túto lokalitu dostala ako 

zákazku od mesta. Do firme GEPOS s.r.o. chodím na prax. 

  Bodové pole bolo navrhnuté tak, aby bolo s bodov podrobného polohového 

bodového pola možné zamerať čo najviac podrobných bodov. Podrobné polohové bodové 

pole bolo určené metódou GNSS s pripojením na SKPOS. Toto podrobné polohové 

bodové pole bolo rozšírené o pomocné meračské body pre horšiu viditeľnosť niektorých 

podrobných bodov. Pomocné meračské body boli určené metódou rajónu. Body 

podrobného polohového bodového pola boli výškovo overené na základe technickej 

nivelácie. Ku každému s týchto bodov bol vytvorení geodetický údaj.  

  Celkovo bolo zmeraných 1859 podrobných bod, 26 bodov bolo určených 

ortogonálnou metódou. Pre zameranie podrobných bodov, bola použitá metóda GNSS 

s pripojením na SKPOS a polárna metóda. Meračské práce prebiehali v mesiacoch 

November a Apríl.  

                   Kontrola presnosti celej práce bola prevedená zameraním identických bodov, 

ktoré boli v lokalite jednoznačne identifikovateľné alebo stabilizované počas merania 

stavebným klincom v teréne. 

  Spracovanie bakalárskej práce bolo pre mňa skvelou skúsenosťou či z hľadiska 

technických prác v teréne alebo samotné spracovanie nameraných dát, pretože celý projekt 

bol tvorení v nadstavbe MGEO 14.02.21 a nemala som žiadne skúsenosti s touto 

nadstavbou nakoľko doteraz som všetko kreslila v klasickej verzii MicroStationu V8i. 

Najviac som však bola potešená keď mi môj šéf povedal: Ukázali si mi, že sa môžem na 

teba spoľahnúť a môžeš riešiť tento typ meračských prác vo firme ty.  

                    Spracovanie nameraných hodnôt prebiehalo v programe Groma v 10. čo 

nebolo ničím zložitým ani novým pre mňa. V program Groma v 10. bolo zistené, či boli 

dodržané medzné odchýlky v orientácii. V programe Excel boli vyhotovované všetky 

potrebné tabuľky o presnostiach a tabuľky súradníc bodov. Tento program pre 

vyhotovovanie som si vybrala kvôli tomu, že je z tabuľových programov asi najľahší 

a najlepšie sa mi v ňom pracuje. Po vypočítaní všetkých podrobných bodov som tieto body 

vyniesla pomocou nadstavby MGEO do programu Microstation. V nadstavbe MGEO boli 
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nadefinované všetky potrebné atribúty pre tvorbu účelovej mapy. Po vykreslení účelovej 

mapy som pomocou nadstavby MGEO dopočítala ortogonálnou metódou body, ktoré 

neboli v lokalite zamerané. 

  Kreslenie v nadstavbe MGEO sa mi veľmi páčilo hlavne kvôli rýchlosti 

kreslenia po nadefinovaní atribútových prvkov a ďalej je veľmi praktická pre 

dopočítavanie bodov geodetickými metódami. Na nadstavbe MGEO sa veľmi zapáčila 

práca s výkresmi a ich vzájomné prepojenie. Veľmi veľkú výhodu som si uvedomila aj pri 

otvorení správca tabuliek, všetko čo potrebujem o bode vedieť tam nájdem.  

                   Pri práci som našla aj nedostatky, ktoré skomplikovali prácu s mapou. Jedným 

s nedostatkov bol v importovaní bodov, kedy bolo potrebné importovať body s rôznymi 

atribútmi, a to body PPBP, pomocné meračské body a podrobné body. Ďalší problém 

nastal, keď nebolo možné importovať výšky s medzerou podľa veľkosti značky ale iba 

podľa veľkosti značky bodu. Tento nedostatok som vyriešila ručne zmenou atribútov (viz. 

kapitola 10.1.).  

  Kreslenie výškopisu prebiehalo v programe Microstation v nadstavbe 

Terramodeler.  

  Táto, mnou podpísaná bakalárska práca so všetkými prílohami, môže byť ďalej 

poskytnutá pre účely Nového Mesta nad Váhom. 
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X,Y zo súradníc určených polárnou metódou 

c.) Testovanie presnosti určenia súradníc identických bodov X,Y zo 

súradnicových rozdielov určených metódou GNSS s pripojením na SKPOS 

a polárnou metódou 

Príloha č.6 – Testovanie výškovej presnosti 

a.) Testovanie presnosti určenia výšok PPBP Z z výškových rozdielov určených 

metódou GNSS s pripojením na SKPOS 

b.) Testovanie presnosti určenia výšok PPBP a pomocných meračských bodov 

Z z výškových rozdielov určených polárnou metódou 

c.) Testovanie presnosti určenia výšok identických bodov Y z výškových 

rozdielov určených metódou GNSS s pripojením na SKPOS a polárnou 

metódou 

d.) Zápisník z technickej nivelácie 

Príloha č.7 – Testovanie relatívnej presnosti podrobných bodov 

Príloha č.8 – Zoznam súradníc (elektronicky) 

Príloha č.9 – Prehľadka podrobného polohového bodového poľa 

Príloha č.10 – Atribútové tabuľky 

Príloha č.11 – Miestopisy podrobného polohového bodového poľa 

Príloha č.12 – Účelová mapa           

 

 


