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Leica GS09 GNSS
Vaše úlohy, vaša voľba,
Naše riešenie!

GEOTECH Bratislava (ISO 9001:2001)
Výhradné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26,  851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 4309, 0903 443981
e-mail: gps@geotech.sk
http://www.geotech.sk

– when it has to be right

Ready

Vaše úlohy
Používali ste doteraz len totálnu stanicu a uvažujete o prechode na meranie s RTK GNSS? Potom je Leica GS09 prístroj 
práve pre vás. Poskytuje mimoriadne výkonný trojfrekvenčný geodetický prijímač s jednoduchým ovládaním, ktorý rastie 
spolu s vašou prácou spĺňajúc všetky vaše budúce geodetické požiadavky a nároky. 

Vaša voľba
Prístroj Leica GS09 môžete použiť v rôznych pracovných módoch, pre všetky geodetické aplikácie. Stačí len GS09 
SmartAnténa a ovládač CS09, kombinované s potrebnými doplnkami. Môžete využiť množstvo rôznych pracovných režimov. 
Štandardný príjem signálov GPS a GLONASS s možnosťou neskoršieho softvérového rozšírenia o príjem signálov GALILEO 
a GPS L5 znamená, že investícia do GS09 je investíciou do najnovšej technológie, ktorá je pripravená pre budúcnosť.

Naše riešenia!
Ak ste si vždy želali mať vlastný RTK prijímač Leica GNSS, najnovší model GS09 vám otvára dvere. Vkročte do sveta 
švajčiarskej kvality Leica, spoľahlivosti a dôvery. S desaťročiami skúseností, Leica Geosystems prináša úplnú zákaznícku 
spokojnosť, ktorá vám umožňuje pracovať s dôverou vo výsledky vášho merania a maximálne produktívne.
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l Milí čitatelia!

Prvým tohtoročným číslom začíname už XV. ročník 
vydávania nášho komorového bulletinu, ktorý ste 
prvých desať rokov dostávali vo formáte A5 a už 
piaty rok vo formáte A4. Toto číslo bulletinu vychá-
dza v čase príprav valného zhromaždenia Komory, 
ktoré sa uskutoční 26. marca 2010 v hoteli Sitno 
pri Vyhniach.

Odbornú časť bulletinu vypĺňajú hlavné články 
jedného projektanta a dvoch geodetov, aktívne sa 
podieľajúcich na príprave a výstavbe 3 308 m dl-
hého úseku rýchlostnej cesty R2 Figa – obchvat, 
ktorého zhotoviteľom bola firma Strabag, a. s. Tento 
úsek rýchlostnej cesty začína dočasným napojením 
na existujúci komunikačný systém a jeho koniec bu-
de plynulo nadväzovať na stavbu R2 Tornaľa – ob-
chvat, s ktorou vytvorí jeden funkčný celok. Rých-
lostná cesta R2 sa vzhľadom na dopravné zaťaženie 
buduje v polovičnom profile budúcej štvorprúdovej 
komunikácie R 22,5/100. Vybudovanie a odovzda-
nie úseku rýchlostnej cesty R2 Figa – obchvat za-
bezpečilo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. Zvýšil sa aj komfort dopravy a znížilo sa 
zaťaženie obce Figa hlukom a škodlivinami. Tým sa 
toto územie zatraktívnilo pre investorov, prepravcov 
a cestovný ruch. Štvrtý hlavný článok je venovaný 
problematike nových technických noriem na testo-
vanie geodetických prístrojov v praxi, ktorý prináša 
tajomník Technickej komisie č. 89 pre geodéziu 
a kartografiu pri SÚTN.

V druhej, informatívnej časti bulletinu nájdete 
informácie z XV. česko-slovensko-poľských geode-
tických dní v Peci pod Sněžkou, z tradičného vo-
lejbalového podujatia geodetov v Bratislave, plán 
odborných podujatí na rok 2010, ako aj pravidelné 
rubriky kancelárie Komory, v ktorých nájdete ju-
bilantov v roku 2010, nových členov Komory, ale 
aj tých členov, ktorí nás v uplynulom roku navždy 
opustili.

Dobré zdravie, dostatok práce, veľa úspechov 
a spokojnosť v rodine vám v roku 2010 za redakčnú 
radu želá

Ing. Štefan Lukáč, predseda redakčnej rady



Najkratšia vzdialenosť medzi dvomi bodmi 
nie je návrat k statívu.

“Dopredu a dozadu.“ Jednoducho dve najnenávidenejšie slová pre 
každého geodeta. Teda okrem „znova“. 

Trimble® VISION™ technológia prináša novú úroveň produktivity práce 
s totálnou stanicou Trimble S8 tým, že výrazne redukuje návraty na 
stanovisko.

Všetko čo vidíte od prístroja vidíte teraz na displeji vašej kontrolnej 
jednotky. Načo chodiť späť? S dlhým dosahom bezhranolového merania 
sa nepotrebujete ani pohnúť, nemusíte urobiť ani krok, pretože na 
zacielenie, priblíženie a odmeranie na akúkoľvek plochu použijete vašu 
kontrolnú jednotku, dokonca na dvojnásobne dlhé vzdialenosti, na aké 
ste boli doteraz zvyknutí.

Totálna stanica Trimble S8 navyše poskytuje video v reálnom čase, 
priamo s meranými dátami na displeji vašej kontrolnej jednotky. 
Pomocou fotodokumentácie získavate vizuálnu kontrolu všetkých dát 
ešte predtým, ako opustíte miesto merania.

Trimble VISION je najnovšia v rade inovácií od Trimble, ktorá umožňuje 
geodetom pracovať výkonnejšie, či už v teréne, kancelárii alebo všade, 
kde sa to očakáva.

© 2010, Trimble Navigation Limited. Všetky práva vyhradené. Trimble, značka a logo sú obchodnými značkami spoločnosti Trimble Navigation Limited, registrovanej patentovým úradom Spojených štátov amerických 
a iných krajinách. Trimble Access je obchodnou značkou Trimble Navigation Limited. Všetky ostatné obchodné značky sú vo vlastníctve ich zodpovedajúcich vlastníkov.   SUR-183
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Rýchlostná cesta R2 Figa – obchvat

1. Úvod

Rýchlostná cesta R2 je zaradená do európ-
skeho ťahu E 571, E 58. Spolu s diaľnicami 
D1, D2 a rýchlostnou komunikáciou R1 tvorí 
hlavnú dopravnú tepnu v južnej urbanizačnej 
osi Česká republika – Kúty – Bratislava – Nit-
ra – Žiar nad Hronom – Lučenec – Košice 
– Ukrajina.

V regióne Gemera tvorí južný ťah jestvujú-
ca cesta I/50 a novovybudované úseky rých-
lostnej cesty R2. Úsek R2 Figa – obchvat je 
v poradí už treťou realizovanou stavbou v ok-
resoch Rimavská Sobota a Revúca (po stav-
bách Ožďany – preložka a Tornaľa – prelož-
ka). Pôvodná cesta I/50 sa v riešenom území 
vyznačovala bodovými chybami, t. j. prudkým 
stúpaním v kombinácii s malými smerovými 
oblúkmi na kopci pred obcou Figa a precho-
dom intravilánom obce Figa. Nedostatočná 
šírka vozovky, smerové a výškové vedenie 
spomaľovali rýchlosť nákladných vozidiel 
a neprehľadnosť takmer v celom úseku ne-
poskytla dostatok možností na predbiehanie 
pre rýchlejšie vozidlá, čo sa prejavovalo vo 
zvýšenej dopravnej nehodovosti.

Účelom stavby bolo riešenie nevyhovujú-
ceho stavu dopravy a vybudovanie komuni-
kácie, zabezpečujúcej plynulú a bezpečnú 
cestnú premávku.

2. História prípravy stavby

Trasa v úseku Figa – obchvat bola pôvodne 
riešená ako preložka cesty I/50. Neskôr, na zá-
klade „Nového projektu výstavby diaľnic a rých-
lostných ciest“ – Uznesenia vlády č.162/2001 
bola preložka cesty I/50 zaradená do siete 
rýchlostných ciest pod označením R2.

DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava sa podie-
ľal na príprave stavby takto:
1992 štúdia južného ťahu územím Slovenskej 
republiky,
2004 dokumentácia na stavebné povolenie 
(DSP),
2006 dokumentácia na ponuku (DP),
2007 – 2008 autorský dozor (AD).

V rámci DSP boli vypracované všetky, ob-
starávateľom stavby požadované prieskumy 
a podklady, okrem iného aj mapový podklad 
a zriadenie vytyčovacej siete stavby.

Po ukončení výstavby zabezpečil zhotovi-
teľ stavby vypracovanie digitálnej mapy rých-
lostnej cesty R2.

3.  Technické riešenie stavby 
rýchlostnej cesty R2

Rýchlostná cesta bola navrhnutá na návrhovú 
rýchlosť vn = 100 km/hod s príslušnými para-
metrami smerového vedenia (min. R = 794,5 m, 
L = 150 m), výškového vedenia (Ru = 20 000 m, 
Rv = 17 500 m) a klopenia vozovky (min. 2,5%, 
max. 4,0%). Na začiatku úseku nadväzuje na 
dočasné napojenie, na konci úseku sa napája 
na nadväzujúcu vybudovanú stavbu R2 (I/50) 
Tornaľa – preložka, s ktorou vytvorí jeden funkč-
ný celok.

Rýchlostná cesta R2 sa vzhľadom na 
dopravné zaťaženie vybudovala v kategó-

Obr. 1 | Situácia stavby na ortofotomape Ortofotomapa©Eurosense, s. r. o., 2002 

Obr. 2 | Vzorové priečne 
rezy – schémy na rýchlostnej 

ceste a mostoch
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rii R 11,5/100 ako ľavá polovica budúcej 
štvorpruhovej komunikácie. S výhľadovým 
dobudovaním pravého jazdného pásu bolo 
uvažované pri výstavbe cestných nadjazdov, 
ako aj pri prekládkach, ochranách a rekon-
štrukciách inžinierskych sietí.

Trasa R2 prechádza prevažne poľnohospo-
dárskymi pozemkami rôznej bonity, v pomer-
ne nepriaznivom geologickom prostredí. Pod 
humusovitými hlinami, resp. navážkami sa 
nachádzajú sprašoidné a fluviálne sedimen-
ty – íly stredne a vysokoplastické (kvartér). 
Neogénne podložie tvoria íly rôznej plasticity, 
ílovité piesky, íly štrkovité a siltovce. Hlavný 
stavebný objekt bol navrhnutý s vyrovnanou 
bilanciou zemných prác.

Riešenie cesty R2 zahŕňalo vzostupný pruh 
pre pomalé vozidlá v potrebnom úseku, ako aj 
vyraďovacie a zaraďovacie pruhy pri mimo-
úrovňovej križovatke „Figa“. Tá bola riešená 
ako deltovitá, na konci úseku so zabezpeče-
ním prepojenia ciest R2, I/50 a III/57139.

Trasa R2 má dĺžku 2,709 km, dočasné 
napojenie na začiatku úseku 0,787 km a pre-
ložka cesty I/50 0,943 km. Počas výstavby 

bolo potrebné vybudovať 1,068 km obchádz-
kových trás. Rozsahom sa postavený úsek R2 
neradí medzi veľké stavby, je však zaujímavý 
viacerými technickými riešeniami a konštruk-
ciami.

3.1  Spodná stavba

V počiatočnej fáze výstavby prebehol na 
stavenisku archeologický prieskum, hlavne 
v údolí potoka Kaloša a v oblasti križovatky 
„Figa“. Unikátny nález bol poklad z bronzovej 
doby (niekoľko stoviek bronzových predmetov 
uschovaných v jednej veľkej nádobe). Preskú-
mané bolo rozsiahle sídlisko z bronzovej doby 
a veľká časť zaniknutej stredovekej dediny. 
Zaujímavým nálezom bolo aj stredoveké pan-
ské sídlo zo 16. až 17. storočia. Podľa hodno-
tenia Archeologického ústavu SAV v Nitre to 
bol jeden z najväčších prieskumov v histórii 
slovenskej archeológie.

V potenciálne zosuvnom území v km 
0,600 – 0,850 je trasa rýchlostnej cesty ve-
dená v odreze na šikmom svahu, časť je vo 

výkope a časť v násype. Na zabezpečenie sta-
bility svahu bola časť zemného telesa spevne-
ná vysokopevnostnými geosyntetikami a na 
päte svahu bola vybudovaná priťažovacia 
lavica. Do priťažovacej lavice boli umiestne-
né zeminy z výkopov nevhodné do cestného 
zemného telesa. Povrch priťažovacej lavice 
sa po rekultivácií využíva na poľnohospodár-
ske účely.

V hlbokom záreze v km 1,550 – 1,700 
boli v spodnej časti zárezu odkryté siltovce, 
ktoré pri ťažbe mali charakter skalnej horni-
ny a po krátkom pôsobení poveternostných 
podmienok, hlavne vody, degradovali na sivý 
íl, t. j. materiál nevhodný do zemných telies. 
Ochrana svahov tohto výkopu bola navrhnutá 
kombináciou dôsledného odvodnenia so za-
humusovaním a vegetačným krytom (zmes 
tráv a kríkov miestnych druhov).

Založenie násypov v údolí potoka Kaloša 
na bahnitých sedimentoch s hrúbkou cca 4 m 
bolo riešené pomocou geodosky, z troch až 
štyroch vrstiev vysokopevnostných geosyn-
tetík. Vlastný násyp rýchlostnej cesty, križo-
vatkových vetiev a cesty I/50 bol budovaný 

Obr. 3 | Archeologický prieskum Obr. 4 | Obchádzková cesta s výhybňami

Obr. 5 | Zemné práce v hlbokom záreze Obr. 6 | Údolie potoka, budovanie geodosky
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ako sendvičový. Podmienečne vhodné mate-
riály z výkopov na stavenisku boli po vrstvách 
striedané s kvalitným kamenitým materiálom 
z blízkeho lomu Čoltovo. Sadanie násypu 
a jeho podložia bolo monitorované v dvoch 
charakteristických profiloch inklinometrami. 

Obr. 7 | Vetvy križovatky „Figa“ Obr. 8 | Pokládka asfaltom obalených vrstiev

Meracie profily vyúsťovali do šácht tvorených 
betónovými skružami s osadenými nivelačný-
mi značkami, aby sa relatívne inklinometrické 
meranie mohlo vzťahovať na výškové vzťažné 
body. Pri 15 m vysokom násype podložie ná-
sypu zosadlo maximálne o 320 mm.

3.2 Mostné objekty

V rámci stavby je navrhnutých 5 mostných 
ob jektov. Dominantný je päťpoľový most 
na ceste R2 nad údolím potoka Figa v km 
1,410 06 s dvojtrámovou nosnou konštruk-

Obr. 9 | Most nad údolím potoka Figa Obr. 10 | Nadjazd nad R2 v križovatke 

Obr. 11 | Rozostavaný klenbový most Obr. 12 | Nadjazd nad R2 na ceste III/050139
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ciou. Dva mosty nad potokom Kaloša – na 
R2 aj preložke I/50 sú presýpané jednopo-
ľové klenbové konštrukcie. Ďalšie dva most -
né objekty sú riešené ako cestné nadjazdy 
nad R2 s preložkami ciest III/050139, resp. 
I/50, sú 4-poľové s doskovou nosnou kon-
štrukciou.

3.3 Ochrana životného prostredia

Trasa stavby v riešenom území neprechádza 
chránenými územiami ani ochrannými pás-
mami vodných zdrojov. Napriek tomu bola 
v projektovej dokumentácii venovaná veľká 
pozornosť začleneniu stavby do krajiny.

Všetky zrážkové vody z povrchu vozovky 
sú zachytávané betónovými rigolmi do vpus-
tov a ďalej sú odvádzané cestnou kanalizá-
ciou do odlučovačov ropných látok a najbliž-
ších recipientov. Odlučovače ropných látok sa 
pravidelne udržujú.

Odstránená zeleň je nahradená výsadbou 

Obr. 13 | Úprava potoka Kaloša Obr. 14 | Kanalizácia rýchlostnej cesty

Obr. 15 | Poklepanie kameňa 10/2006 Obr. 16 | Slávnostné otvorenie úseku R2 08/2008 

Obr. 17 | Vizualizácia trasy R2 z projektu Obr. 18 | Skutočná realizácia stavby R2



na cestnom telese. Svahy cestného telesa sú 
ozelenené trávnatým porastom a cestnou ze-
leňou (kríkmi).

Bilancia odpadov bola vypracovaná podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 284 z roku 2001 so zatriedením podľa 
Katalógu odpadov.

3.4 Vyvolané investície

Súčasťou stavby boli aj vyvolané úpravy a pre-
ložky ciest I. a III. triedy, ako aj poľných ciest 
a jedného vodného toku. Pomerne rozsiahle 
boli preložky inžinierskych sietí – meliorač-
ných a zavlažovacích zariadení, telekomuni-
kačných vedení, energetických vedení, ka-
nalizácie, vodovodu a plynovodu. Celkovo za -

hŕňala stavba úseku „R2 Figa – obchvat“ 48 
stavebných objektov.

4. Záver

Úsek rýchlostnej cesty R2 bol postavený od 
októbra 2006 do augusta 2008. Obstaráva-
teľom stavby bola Národná diaľničná spoloč-
nosť, a. s., Bratislava, investičný odbor Banská 
Bystrica. Výstavba tohto úseku stála približ-
ne 29,1 mil. €, finančné krytie bolo 75 % zo 
štrukturálnych fondov EÚ, 20 % zo štátneho 
rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov NDS, 
a. s. Zhotoviteľom stavby bol STRABAG, s. r. o., 
Bratislava, oblasť Stred Zvolen. Stavebný dozor 
vykonávalo Združenie Figa (METRO Bratislava, 
a. s. – SG Geotechnika). Projektovú dokumen-

táciu stavby vypracoval a autorský dozor vy-
konával DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava, 
stredisko Liptovský Mikuláš.

Úsek rýchlostnej cesty R2 slúži motoris-
tickej verejnosti od jeho slávnostného otvo-
renia v auguste 2008. Spoluprácu všetkých 
zúčastnených strán na stavbe je možné zo 
strany projektanta hodnotiť ako veľmi dobrú 
a korektnú. Prianím celej odbornej aj laickej 
verejnosti je, aby príprava a realizácia ďalších 
úsekov plynulo pokračovala až po dosiahnu-
tie vybudovania celého ťahu R2.

Ing. Imrich Bekeč

DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava

Činnosť geodeta stavebného dozoru 
na stavbe R2 Figa – obchvat

1. Úvod do problematiky

V rokoch 2006 – 2008 bol na južnom cest-
nom ťahu „západ – východ“ vybudovaný krát-
ky, len 3,3 km dlhý úsek polovičného profilu 
rýchlostnej cesty R2 zaradenej do európske-
ho ťahu E 571, E 58. Odovzdanie tohto krát-
keho úseku v auguste 2008 mnohí možno ne-
zaregistrovali, ale obyvatelia malej obce Figa 
odovzdanie stavby „Obchvat R2 – Figa“ veľmi 
očakávali. Trasa rýchlostnej komunikácie ve-
die severne od intravilánu obce Figa v kate-
górii R 11,5/100 s výhľadom na dobudovanie 
druhej polovice na kategóriu R 22,5/100. 
Okrem obchvatu obce Figa novovybudovaná 
komunikácia rieši komplikovaný úsek cesty 
I/50 s prudkým klesaním/stúpaním v malých 
smerových oblúkoch z Valickej pahorkatiny 
do údolia rieky Slaná. Vybudovaním mimo-
úrovňovej križovatky Figa sa novovybudovaný 
úsek spojil s úsekom cesty R2 Tornaľa – pre-
ložka, odovzdaným do užívania v roku 2006.

Vzhľadom na členitosť územia je na tomto 
krátkom úseku jeden 5-polový mostný objekt 
s dvojtrámovou nosnou konštrukciou, dlhý 
181 m, ponad údolie potoka Figa. Zvyšok tra-
sy vedie v pomerne hlbokých zárezoch a ná-
sypoch, ktoré dosahujú až 13 metrov. Okrem 

spomenutého mostného objektu boli vybudo-
vané aj dva cestné nadjazdy ponad cestu R2. 
Jeden je na ceste 3. triedy III/050139 do ob-
ce Kaloša a druhý je súčasťou mimoúrovňovej 
križovatky Figa so štátnou cestou I/50.

2.  Vytyčovacia sieť – sieť vzťažných 
bodov

Vzhľadom na požiadavky projektanta na 
presnosť pri budovaní mostných objektov, 
bola existujúca vytyčovacia sieť (VS) stavby 
v miestach mostných objektov doplnená 
o body stabilizované ťažkou stabilizáciou – pi-
liermi s nútenou centráciou. Súradnice bodov 
VS boli určené v miestnom súradnicovom 
systéme. Miestny súradnicový systém bol 
zvolený tak, že mal súradnicové osi totožné 
so systémom S-JTSK, no súradnice bodov 
boli určené v miestnom horizonte bez zmeny 
mierky siete. Vzhľadom na to, že bolo potreb-
né vybudovať vytyčovaciu sieť v krátkom čase 
až počas výstavby, boli parametre VS určené 
hneď po stabilizácii bodov. Tento neštandard-
ný postup budovania vytyčovacej siete navr-
hol geodet stavebníka ako núdzové riešenie 
situácie, vzniknutej pri začatí stavebných 

prác. Takto stabilizované body formou pilierov 
s nútenou centráciou boli zriadené pre kaž-
dý z troch mostných objektov. Vybudované 
body VS zároveň poslúžili ako vzťažné body 
na meranie vodorovných a zvislých posunov 
objektov stavby. Body zvýšili efektívnosť a vý-
razne zjednodušili prácu geodetov. Využitie 
bodov zabezpečilo kontinuitu meračských 

Obr. 1 | Bod vytyčovacej siete
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prác počas jednotlivých fáz výstavby od vytý-
čenia jednotlivých častí stavebných objektov, 
prác pri realizácii objektov a geodetickej do-
kumentácii skutočného vyhotovenia objektov. 
Merania počas výstavby potvrdili relatívne 
vodorovné a zvislé posuny jedného z bodov, 
čo obmedzilo využitie daného bodu aj pri 
kontrolných meraniach počas výstavby. Daná 
skutočnosť potvrdzuje potrebu stabilizovať 
body VS v predstihu, podľa vypracovaného 
projektu, ktorý definuje konfiguráciu siete bo-
dov, spôsob stabilizácie bodov a zohľadňuje 
geologické pomery v danej lokalite.

Vzťažné body tvorili základ pre všetky me-
rania počas výstavby až po základné meranie 
pri určení súradníc a výšok pozorovaných 
bodov, osadených na mostných objektoch 
v rámci projektu dlhodobého sledovania ob-

jektov. Tu bolo súčasne vykonané konečné 
určenie parametrov VS pred odovzdaním 
objektov do užívania správcovi komunikácie, 
ako vzťažné body na sledovanie mostných 
objektov počas prevádzky.

3.  Monitorovanie deformácií objektov 
stavby

Zaujímavým stavebným objektom stavby bo-
lo dvojnásobné premostenie potoka Kaloša. 
Pôvodne bolo v projekte premostenie riešené 
tuhou železobetónovou konštrukciou rámové-
ho priepustu. Vzhľadom na zložité podmienky 
zakladania v podmáčanom území v okolí toku, 
bola táto konštrukcia nahradená flexibilnou 
kovovou konštrukciou montovanou z vlnitého 

plechu – typ ViaCon. Toto riešenie zabezpe-
čovalo, že nedôjde k nerovnomernému sa-
daniu násypu v okolí priepustu, vzhľadom na 
samotný objekt priepustu. Takto vybudovaný 
priepust je flexibilný a dokáže sa do istej miery 
prispôsobiť prípadnému sadaniu násypu ako 
celku počas prevádzky komunikácie. Keďže 
tieto konštrukcie sú náchylné na deformačné 
zmeny počas zásypu a jeho hutnenia, bolo 
potrebné sledovať pri realizácii deformáciu 

Obr. 3 | Montované premostenie ViaCon pred zásypom

Obr. 5 | 
Osadenie dilatácie

Obr. 6 | 
Osadenie dilatácie

Obr. 2 | Výstavba mostných podpier SO-201

Obr. 4 | Osádzanie ložísk
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tubusu. Objekt bol monitorovaný počas prác 
vyhodnocovaním priestorovej polohy štyroch 
pozorovaných bodov rozmiestnených v osi na 
vrchnej časti objektu. Spolu bolo vykonaných 
šesť etapových meraní v priebehu jedného 
mesiaca. Relatívne rozdiely v polohe pozorova-
ných bodov voči základnému meraniu dosiahli 
pri jednom tubuse až 100 mm. Na základe zis-
tených priestorových pretvorení tubusu boli ko-
rigované zásypové práce a hutnenie násypu.

boli vyhodnocované relatívne k danému bodu. 
Vždy v čase inklinometrických meraní bol ur-
čovaný relatívny zvislý posun bodu v šachte, 
voči vzťažným výškovým bodom. Vzhľadom 
na požadovanú presnosť bola na merania po-
užitá metóda presnej nivelácie. Výsledky boli 
zohľadnené spracovateľom inklinometrických 
meraní. Takýmto spôsobom bol monitorovaný 
daný profil až po jeho konsolidáciu, kedy bolo 
možné začať s budovaním konštrukčných vrs-
tiev vozovky. Podľa rozboru výsledkov nebol 
preukázaný zvislý posun pozorovaných bodov 
v jednotlivých šachtách, no hodnota najväč-
šieho zatlačenia násypu dosiahla až 0,330 m 
v mieste výšky násypu 12,4 metra, resp. 
0,016 mm v mieste výšky násypu 6,5 metra 
podľa inklinometrických meraní.

4.  Kontrolné merania geodeta 
stavebného dozoru

Kontrolné merania vykonávané geodetom 
stavebného dozoru boli v rámci daného pro-
jektu urobené predovšetkým na mostných 
objektoch v jednotlivých etapách výstavby. 
Výsledky spracovania meraní sa priebežne 
vyhodnocovali a porovnávali s platnou projek-
tovou dokumentáciou.

Vzhľadom na to, že stavebníkom bol verej-
ný obstarávateľ a stavba bola financovaná zo 

Predmetom monitoringu boli aj realizo-
vané objekty násypov vzhľadom na ziste-
nú únosnosť podložia. V dvoch vybraných 
miestach boli pred realizáciou násypov vy-
budované inklinometrické profily s cieľom 
sledovať zatláčanie násypu do podložia. 
Vzťažný výškový bod každého inklinomet-
rického profilu bol osadený na dne vybu-
dovanej šachty v päte svahu. Všetky vyko-
návané etapové inklinometrické merania 

Obr. 7 | Vybudovaná 
šachta inklinometrického 
profilu

Obr. 8 | R2 – obchvat Figy pred dokončením
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zdrojov EÚ, zmluvným základom tohto projek-
tu boli podmienky The International Federa-
tion Of Consulting Engineers (FIDIC), ktorým 
bolo nevyhnutné podriadiť sa. To definovalo 
na stavbe od jej začatia až po ukončenie 
vzťah a súčinnosť geodeta stavebníka, resp. 
stavebného dozoru a geodeta zhotoviteľa.

Pre činnosť geodetov na takto financovanej 
stavbe vyplýva povinnosť dokladovať všetky 
fakturované výkony, ktorých množstvo, dĺžka, 
resp. objem je možné určiť geodetickými me-
raniami. K jednotlivým meraniam sa vyhodno-
cujú a spracúvajú elaboráty s jednoznačne 
určeným množstvom realizovaných merných 
jednotiek. Merania zabezpečoval autorizova-
ný geodet zhotoviteľa a ich formálnu úplnosť 
kontroloval a preberal autorizovaný geodet 

stavebníka. Okrem toho na základe požiada-
viek stavebníka vykonával geodet stavebné-
ho dozoru kontrolné merania počas výstavby.

5. Záver

Takáto forma účasti geodetov a ich vzájom-
ný vzťah na stavbe sa v posledných rokoch 
vytráca aj z pomerne veľkých stavieb, finan-
covaných spravidla súkromnými investormi. 
V mene znižovania nákladov na výstavbu sa 
zodpovednosť presúva hlavne na geodeta 
zhotoviteľa bez akejkoľvek možnosti konfron-
tácie a nezávislej kontroly vykonaných prác. 
Po dlhoročnej snahe o stanovenie právneho 
predpisu, ktorý by riešil danú situáciu, vznikla 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 k zákonu 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, ktorá nado-
budla účinnosť od 1. 8. 2009. Zostáva len 
dúfať, že sa ju podarí uviesť do života a že jej 
existenciu budú rešpektovať všetci účastníci 
výstavby.

Ing. Alfréd Stadlmann

Geoaspekt, s. r. o.

Obr. 9 | Križovatka Figa

Obr. 10 | Pohľad na most 
SO-201 z bodu vytyčovacej 
siete
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Dokumentácia rýchlostnej cesty R2 Figa – obchvat 
metódou pozemného laserskeningu – podklad pre základnú 
mapu diaľnice

1.  Úvod

Technická smernica Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR – sekcie cestnej 
infraštruktúry TSV 0903 – ZÁKLADNÁ MAPA 
DIAĽNICE ponúka 3D pohľad na diaľnicu. Me-
tódy zberu údajov – geodetickú, fotogramet-
rickú a laserové skenovanie – považuje za 
rovnocenné. Kombinácia uvedených metód 
zrýchľuje a zefektívňuje zber údajov a záro-
veň poskytuje obrovské množstvo informácií 
o teréne. Podrobná ortofotomapa umožňuje 
prvú kontrolu úplnosti zberu údajov. Myšlien-
ka TSV 0903 3D zberu údajov a ich modelo-
vanie poskytuje spolu s ortofotomapou ďalšie 
možnosti ich vizualizácie a animácie – bežne 
využívaných produktov súčasnosti.

2.  Smernica a zber údajov všeobecne

Podľa TSV 0903 hlavným spôsobom zberu 
údajov pre základnú mapu diaľnice (ZMD) je 
priame meranie. Údaje možno získavať ľubo-
voľnou metódou pri splnení požadovaných kri-
térií kvality. K metódam zberu údajov patria:

 geodetické metódy,
 fotogrametrické metódy,
 metódy laserového skenovania (terestric-
ké a letecké).
Táto smernica ako prvá na Slovensku 

oficiálne umožňuje využitie fotogrametric-
kých metód a nových technológií laserového 
skenovania pri splnení požadovaných kritérií 
presnosti rovnocenne s geodetickými metó-
dami.

Dokumentácia rýchlostnej cesty R2 Figa – 
obchvat sa vykonávala všetkými povolenými 
metódami zberu údajov. S ohľadom na požia-
davku dodať aj podrobnú ortofotomapu s roz-
líšením pixel 0,05 m sa snímkovanie vykona-
lo v takej mierke snímky, že ho bolo možné 
využiť aj na účely získavania údajov. Fotogra-
metricky bol zmapovaný podrobný digitálny 
terénny model (DTM) ako súčasť ZMD, ale aj 
pre potreby ortogonalizácie snímok. Klasické 
geodetické metódy, metóda GPS RTK a ich 
postupy merania sú všeobecne známe, preto 
sa nimi nebudem ďalej podrobne zaoberať. 
Budem sa však venovať jednej z najmoder-

nejších metód, pozemnému laserskeningu 
a digitálnej ortofotomape, ktoré nie sú také 
rozšírené v bežnej geodetickej praxi.

3.  Laserskening pre ZMD

Metóda laserového skenovania bola použitá 
v miestach s obťažnou prístupnosťou, alebo 
na objektoch vhodných pre túto metódu. Išlo 
o neprístupné časti mostov, resp. celé mosty 
R-397, R-398, R-400 a 50-250. Objekty boli 
skenované laserovým skenerom Riegl LMS-
Z360i. Meranie prebiehalo v rotačnom móde 
skenera s frekvenciou 8 000 Hz a strednou 
chybou v dĺžke jednotlivého bodu 12 mm. Väč-
šina samostatných bodových mračien bola do 

geodetického systému transformovaná pomo-
cou vlícovacích bodov z reflexnej fólie. Terče 
pre vlícovacie body boli rovinné, tvaru štvorca 
s rozmermi 5x5 cm (na kratšie vzdialenosti) 
a 8x8 cm (pre dlhšie zámery). Vlícovacie body 
boli skenované v oscilačnom móde skenera 
s frekvenciou záznamu 12 000 Hz a chybou 
v dĺžke do 6 mm. Stred terča bol určený me-
tódou automatického určenia stredu reflexnej 
plochy. Súradnice všetkých vlícovacích bodov 
v systéme S-JTSK boli určené geodeticky. Ná-
sledná transformácia každého bodového mrač-
na do geodetického systému prebiehala v prog-
ramovom prostredí RiSCAN-Pro, a to metódou 
automatického vyhľadania zodpovedajúcich 
bodov. Na určenie jedného transformačného 
kľúča boli potrebné minimálne 4 body.

Použitý laserový skener:

Výrobca: RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
Model:  LMS-Z360i
Technické parametre skenera – vnútorná presnosť meraného bodu:
Vzdialenosť:  ±12 mm
Uhol:  ±0,002°
Presnosť modelovaného povrchu:  <6 mm
Typ skenera:  pulzný, vlnová dĺžka 905 nm (near infrared).
Divergencia lúča:  ≥ 2 mrad
Rozsah: podľa odrazivosti cieľa  1 – 200 m
Zorné pole:  360 x 90°

Obr. 1 | Laserskener RIEGL LMS-Z360i
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Most R-397

scan počet σ
SP1 5 pts 0.0032

SP2 5 pts 0.0028

SP3 5 pts 0.0055

SP4 6 pts 0.0038

SP5 5 pts 0.0057

SP6 7 pts 0.0068

SP7 6 pts 0.0032

SP8 8 pts 0.0031

SP9 4 pts 0.0035

SP10 5 pts 0.0087

SP11 5 pts 0.0098

SP12 7 pts 0.0077

stredná hodnota  0.0053

Most R-398

scan počet σ
SP1 8 pts 0.0041

SP2 5 pts 0.0041

SP3 7 pts 0.0069

SP4 5 pts 0.0036

SP5 5 pts 0.0089

SP6 5 pts 0.0063

stredná hodnota  0.0056

Most R-400

scan počet σ
SP1 5 pts 0.0034

SP2 6 pts 0.0066

SP3 6 pts 0.0042

SP4 6 pts 0.0025

SP5 4 pts 0.0055

SP6 6 pts 0.0068

stredná hodnota  0.0048

Obr. 2 | Pohľady na most  R397 (most nad údolím potoka Figa)

Tabuľky stredných chýb transformácií pre jednotlivé objekty: 
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Most 50-250

scan počet σ
SP1 4 pts 0.0064

SP2 6 pts 0.0082

SP3 5 pts 0.0073

stredná hodnota  0.0073

Obr. 3 | Zber údajov laserskeningom na moste R397 
(most nad údolím potoka Figa)

Stĺpec sken označuje interný názov bo-
dového mračna (ScanPosition xx, xx je číslo 
skenu) v rámci projektu v programe Riscan-
Pro, stĺpec počet označuje počet vlícovacích 

bodov v danom postavení skenera. V stĺpci 
označenom [σ] je uvedená stredná chyba 
transformácie bodového mračna na vlícovacie 
body. Stredné chyby jednotlivých transformá-

cií sa pohybujú v rozmedzí 0,0025 – 0,0098 
m, pričom stredná hodnota chýb všetkých 
transformácií je 0,0055 m. Transformované 
mračná bodov boli z prostredia Riscan-Pro 
vyexportované do formátu ASCII v tvare X, 
Y, Z, Intenzita odrazu. ASCII údaje boli ďalej 
načítané do prostredia TerraScan. Program 
Terrascan je MDL aplikáciou nad programom 
Microstation (verzia SE – V8). Tu sa najprv 
vykonala kontrola správnosti transformácie 
v prekrytových miestach skenov a následne 
sa mračná bodov zredukovali o nadbytočné 
body. Vyčistené laserové body boli potom vek-
torizované štandardnými 3D nástrojmi Micro-
station SE do podoby finálneho vektorového 
3D modelu.

Obr. 4 | Spojené mračná bodov – most R397 (most nad údolím potoka Figa) 
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Obr. 5 | 3D model – most 
R397 (most nad údolím 
potoka Figa)

Obr. 6 | Pohľady na most  R398
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Obr. 7 | Zber údajov laserskeningom na moste R398

Obr. 8 | Spojené 
mračná bodov 
– most R398  

Obr. 9 | 3D model 
– most R398  

Obr. 10 | Pohľad na most R400 (križovatka Figa) 
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4.  Letecké meračské snímkovanie 
a digitálna ortofotomapa

Letecké meračské snímkovanie bolo vykona-
né na základe žiadosti o povolenie leteckého 
snímkovania – stanovisko Ministerstva obrany 
SR a povolenia Leteckého úradu SR Snímkova-

nie bolo vykonané digitálnou leteckou radovou 
meračskou kamerou UltraCAMx s ohniskovou 
vzdialenosťou 100,5 mm s kompletným systé-
mom na vylúčenie zmazu a gyrosta bilizáciou 
kamery so štandardným pozdĺžnym prekrytom 
60 % a priečnym pre krytom 30 % v novembri 
2008. Bolo vyho tovených 42 leteckých sní-

mok v mierke sním kovania 1 : 3 000 s pomo-
cou D-GPS na základe spracovaného letecké-
ho plánu. Snímkový let bol vykonaný lietadlom 
Piper Astec s úpravou na letecké meračské 
snímkovanie. Meteorologické podmienky letu 
boli: oblačnosť 1/8 Cu, dohľadnosť 8 km, tur-
bulencia stredná, silný opar. Kalibráciu kame-

Obr. 11 | Spojené mračná 
bodov – most R400 
(križovatka Figa) 

Obr. 12 | 3D model 
– most R400 
(križovatka Figa) 
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ry UltraCAMx vykonal výrobný závod Vexcel 
v Grazi (Rakúsko). Kalibračný protokol je prílo-
hou technickej správy.

Z geodeticky určených súradníc východis-
kových bodov (vlícovacích bodov na teréne 
a súradníc stredov snímok, určených metó-
dou D-GPS – meranie priestorových súrad-
níc projekčných stredov kamery v okamihu 
expozície) a na základe merania vnútornej 
orientácie všetkých snímok v lokalite bol vy-
konaný výpočet vonkajších prvkov orientácie 
– analytickej aerotriangulácie (AAT). Prvky 
vnútornej orientácie sa vypočítali po zamera-
ní prvej snímky automaticky v SW ISDM od 
fy. INTERGRAPH. Ďalej boli interpretované 
a zamerané na snímkových dvojiciach všetky 
východiskové, geodeticky zamerané vlícova-
cie body a v problematických oblastiach sa 
v potrebnej miere doplnili ručne spojovacie 
body medzi jednotlivými modelmi a radmi. Na 
základe takto predpripravenej lokality bolo 
v softvéri MATCH-AT vykonané automatickou 
koreláciou určenie snímkových súradníc spo-

jovacích bodov a vyrovnanie fotogrametrické-
ho bloku metódou BUNDLE ADJUSTAMENT, 
a tým určenie prvkov vonkajšej orientácie sní-
mok. Vypočítané hodnoty prvkov vonkajšej 
orientácie snímok sú základnými údajmi na 
ďalšie mapovacie práce v stereofotogramet-
rickom vyhodnotení.

Po vyhotovení DTM a povinných terénnych 
spojníc v rámci polohopisu boli jednotlivé le-
tecké meračské snímky ortogonalizované do 
súradnicového systému S-JTSK. Tieto ortogo-
nalizované snímky boli následne mozaikova-
né a bola na nich vykonaná rádiometrická, fo-
tometrická a farebná korekcia obrazu. Týmto 
postupom vznikla bezstyková digitálna ortofo-
tomapa, ktorá bola uložená v jednotlivých sú-
boroch vytvorených podľa kladu listou ZMD. 
Tieto práce boli vykonané v špecializovaných 
softvéroch fy. INTERGARPH – I/RAS-C, Ort-
hoPro a SW Photoshop a pri týchto činnos-
tiach neboli použité postupy, znižujúce rozlí-
šenie výslednej ortofotomapy so základným 
elementom 0,05 m. Výsledné ortofotomapy 

a klad listov ZMD sú odovzdané vo formáte 
„cot“ a „tif“ s „tfw“. Všetky ortofotomapy boli 
odovzdané v digitálnej podobe na DVD.

5.  Záver

Nové požiadavky na stále kvalitnejšie produk-
ty mapovania si vyžadujú v rámci zefektívne-
nia zberu údajov a ich spracovania vhodný 
výber technológií a ich vzájomnú kombiná-
ciu. Použitie všetkých uvedených metód pri 
zabezpečovaní prác bolo veľkým prínosom 
z hľadiska rýchlosti zberu údajov v 3D tvare, 
veľkého množstva informácií o záujmovom 
území a ich lepšieho spracovania do požado-
vaného tvaru. Podrobná ortofotomapa umož-

nila prvotnú kontrolu úplnosti zberu údajov 
a po spracovaní jednotlivých ucelených častí 
území i vykonanie pohľadovej kontroly priamo 
v teréne. Myšlienka TSV 0903 zberu 3D úda-
jov a ich trojrozmerné modelovanie sa stáva 
stále žiadanejším výstupným podkladom, kto-
rý umožňuje analýzy priestorových vzťahov 
3D objektov. Práca v priestore je v súčasnosti 
nevyhnutná aj pri navrhovaní a vytváraní re-
álnych diel, aj na ich dokumentáciu. Sú to 
výsledky, s ktorými sa dnes bežne pracuje. 
Zákazníkovi sa tak ponúka kvalitatívne lepší 
produkt s väčším množstvom informácií o te-
réne a predmetoch na ňom.

Ing. Renáta Šrámková

GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obr. 13 | 3D model celého územia 
ZMD (stočený pohľad) 

Obr. 14 | Vektorové dáta spojené s podrobnou digitálnou ortofotomapou Obr. 15 | Digitálna ortofotomapa celého územia
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1 Úvod 

K normám z oblasti terminológie v geodézii 
a kartografii, ktoré boli vydané v roku 2009 
[2], pribudli začiatkom roka 2010 (2/2010) 
normy z oblasti pôsobnosti medzinárod-
nej technickej komisie ISO/TC 172/SC 6 
– Optics and optical instruments/Geodetic 
and surveying instruments (Optika a optické 
prístroje/Geodetické a meracie prístroje), kto-
ré boli do sústavy STN prevzaté v origináli, t. j. 
úvodná časť v slovenskom jazyku, text normy 
v anglickom jazyku.

Ide o tieto normy:

 STN ISO 17123-2: 2002 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 2. časť: Nivelačné prí-
stroje,

 STN ISO 17123-3: 2001 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 3. časť: Teodolity,

 STN ISO 17123-4: 2001 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 4. časť: Elektrooptické 
diaľkomery,

 STN ISO 17123-5: 2005 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 5. časť: Elektronické 
tachymetre,

 STN ISO 17123-6: 2005 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 7. časť: Rotačné lasero-
vé prístroje,

 STN ISO 17123-7: 2005 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 7. časť: Optické prevažo-
vacie prístroje,

 STN ISO 17123-8: 2005 Optika a optické 
prístroje – Postupy na testovanie geode-
tických prístrojov. 8. časť: GNSS meracie 
systémy pracujúce kinematickou metódou 
v reálnom čase.

Príspevok nadväzuje na príspevok [2] 
publikovaný v Slovenskom geodetovi a karto-
grafovi č. 3/2009 a predstavuje bližšie obsah 
STN ISO 17123-4: 2001 Optika a optické prí-
stroje – Postupy na testovanie geodetických 
prístrojov. 4. časť: Elektrooptické diaľkomery.

 

Nové technické normy na testovanie 
geodetických prístrojov v praxi

2  Postupy na testovanie geodetických 
prístrojov – elektrooptické 
diaľkomery 

Medzinárodnú normu ISO 17123-4 pripra-
vila technická komisia ISO/TC 172, Optika 
a optické prístroje, subkomisia SC 6, Geode-
tické a meracie prístroje ako súčasť ISO 
17123, pozostávajúcej z častí uvádzaných 
v predchádzajúcom texte (pod hlavným titu-
lom Optika a optické prístroje – Postupy na 
testovanie geodetických prístrojov.

Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšob-
né postupy, zamerané na určovanie a odhad 
presnosti elektrooptických diaľkomerov a po-
mocného vybavenia pri meraniach v staveb-
níctve a geodézii. Cieľom týchto skúšok je naj-
mä overenie vhodnosti jednotlivých prístrojov 
pre príslušnú úlohu a splnenie požiadaviek 
iných noriem. Tieto postupy sú určené na skú-
šanie prístrojov v teréne bez potreby ďalších 
zariadení a sú navrhnuté tak, aby bol minima-
lizovaný vplyv atmosférických podmienok na 
výsledok testu [3].

 

2.1 Metóda 1: Zjednodušená testovacia 
metóda

Zjednodušená testovacia metóda poskytuje 
odhad, či je presnosť daného elektrooptic-
kého diaľkomera (EOD) v rámci povolených 
odchýlok podľa ISO 4463-1. Zjednodušené 
testovacie metódy sú založené na limitova-
nom počte meraní, bez možnosti získania 
štatisticky významnej štandardnej odchýlky. 
Keď je požadované presnejšie hodnotenie 
EOD v terénnych podmienkach, odporúča sa 
použiť úplnú testovaciu metódu. Táto metóda 
sa vzťahuje na testovacie pole so vzdiale-
nosťami, ktoré sú definované ako skutočné 
hodnoty. Ak testovacie pole nie je k dispozí-
cii, treba určiť neznáme vzdialenosti použitím 
EOD s vyššou presnosťou než je požadované 
pre meračskú úlohu alebo s použitím EOD 
testovaného podľa úplnej testovacej metódy, 
podrobnosti uvádza [3].

 

2.2  Metóda 2: Úplná testovacia metóda

Úplná testovacia metóda má byť prispôsobe-
ná na určenie najvyššej dosiahnuteľnej pres-
nosti merania jednotlivých EOD a ich prídav-
ných zariadení (odrazových hranolov) v terén-
nych podmienkach. Úplná testovacia metóda 
je založená na meraniach dĺžok vo všetkých 
kombináciách na testovacej vzdialenosti bez 
nominálnej hodnoty. Empirická štandardná 
odchýlka jedného merania vzdialenosti je 
určená vyrovnaním metódou najmenších 
štvorcov vo všetkých kombináciách. Pomer-
né chyby nemôžu byť zistené touto metódou 
a nemajú žiadny vplyv na empirickú štandard-
nú odchýlku alebo na opravu nulového bodu 
δ. Na určenie stability má byť frekvencia EOD 
kontrolovaná frekvenčným normálom [3].

Ďalej táto metóda môže byť použitá na ur-
čenie:
–  presnosti merania EOD a meračskej sku-

piny s jedným prístrojom a jeho prídavným 
zariadením v danom čase,

–  presnosti merania jedného EOD,
–  presnosti merania každého z niekoľkých 

EOD, s cieľom porovnať ich presnosť do-
siahnutú pri rovnakých terénnych pod-
mienkach.
Štatistické testy by mali byť aplikované na 

určenie, či získaná empirická štandardná od-
chýlka s, patrí do oblasti teoretickej štandard-
nej odchýlky σ, či dve testované vzorky patria 
do rovnakého súboru a či oprava nulového 
bodu δ je rovná nule alebo preddefinovanej 
hodnote, δ0.

 

2.3  Zjednodušená testovacia metóda 
– určenie dĺžok testovacieho poľa

Testovacie pole má pozostávať z jedného 
trvalo stabilizovaného a označeného stano-
viska a štyroch dočasne postavených odra-
zových zrkadiel v typických vzdialenostiach, 
obvyklých pre zvyčajný pracovný rozsah 
konkrétneho EOD (napr. od 20 m do 200 m). 
Referenčná dĺžka štyroch vzdialeností má byť 
určená ako je opísané v 2.2. Dĺžky testovacie-
ho poľa sa určujú ako priemer z troch meraní, 
opravených o vplyv teploty a tlaku vzduchu 
(obr. 1) [3].
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Testovacie merania

Každá vzdialenosť má byť meraná trikrát. 
Potrebné je taktiež meranie teploty a tlaku 
vzduchu na odvodenie atmosférických ko-
rekcií. Merané vzdialenosti x1, x2, x3, x4 sú 
stredné hodnoty vypočítané z troch meraní 
a opravené o atmosférické korekcie.

 
Výpočet

Všetky rozdiely –xj – xj majú byť v rámci danej 
dovolenej odchýlky ± p (podľa ISO 4463-1) 
pre určenú meračskú úlohu. Ak nie je dané, 
p, všetky rozdiely majú byť  
|–xj – xj|≤ 2,5 × s, kde s je empirická štan-
dardná odchýlka jedenkrát meranej vzdiale-
nosti, ktorá je určená podľa úplnej testovacej 
metódy. Ak sú rozdiely |–xj – xj| príliš veľké 
pre zadanú úlohu, treba identifikovať hlavné 
zdroje chýb.

 
Ďalší postup

Ak všetky rozdiely majú rovnaké znamienko, 
potom je podozrenie na existenciu systema-
tickej chyby. Môže to byť chyba z opravy nu-
lového bodu (adičnej konštanty) alebo chyba 
násobnej konštanty. Ak nezistíme žiadnu 
systematickú chybu, potom sa odporúča vy-
konať úplnú testovaciu metódu, ako je uvede-
né v časti 2.5. Ak je podozrenie na pomernú 
chybu, potom by mala byť meracia frekvencia 
EOD prístroja skontrolovaná pomocou frek-
venčného normálu.

Na kontrolu opravy nulového bodu (adičnej 
konštanty) δ, vytýčime prechodnú základnicu 
(okolo 50 m), ktorú tvoria najmenej tri body 
usporiadané v rovnakej horizontálnej rovine. 
(obr. 2). Základnicu budú tvoriť tri statívy s nú-
tenou centráciou.

 

Z meraných vzdialeností medzi statívmi 
vypočítame opravu nulového bodu:
δ = —1,3 — —1,2 — —2,3, kde δ je oprava nu-
lového bodu a 1,3 — —1,2 — —2,3 sú merané 
vzdialenosti medzi tromi statívmi [3].

 

2.4. Úplné testovacie metódy

Konfigurácia testovacej línie

Priamka je približne 600 m dlhá so siedmimi 
bodmi. Môže byť stabilizovaná v horizontálnej 
rovine alebo v oblasti s konštantným sklonom 
(obr. 3).

Merania

Všetkých 21 vzdialeností medzi siedmimi 
bodmi (obr. 4) treba merať v ten istý deň. 
Vplyv centračných chýb eliminovať nútenou 
centráciou. Dostatočný počet odrazových 
hranolov má zaistiť, že všetky vzdialenosti sú 
namerané s požadovanou intenzitou odraze-
ného signálu. Meranie vzdialeností je potreb-
né realizovať pri dobrej viditeľnosť. Teplota 
a tlak vzduchu je potrebné merať tak často, 
aby bola zaistená spoľahlivosť určenia opravy 
z vplyvu atmosféry [3].

Obr. 1 | Konfigurácia testovacieho poľa pre zjednodušené 
testovacie metódy

Obr. 2 | Prechodná základnica na kontrolu opravy nulového 
bodu

Obr. 3 | Konfigurácia testovacej línie pre úplnú testovaciu 
metódu

Body budú stabilizované počas testova-
cieho merania. Na získanie reprezentatívnych 
hodnôt pre empirickú štandardnú odchýlku s 
a opravu nulového bodu δ vyberieme body 
takým spôsobom, aby časti meraných vzdia-
leností určených fázovým meradlom (prístro-
jom s jemnou frekvenciou) boli merané vzdia-
lenosti fázovým meraním so správnou frek-
venciou, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené 
po celkovej dĺžke (komparačnej základnice ) 
EOD prístroja [3].

Dobrá konfigurácia bude dosiahnutá, keď 
šesť vzdialeností d1, ..., d6 medzi siedmimi 
bodmi testovacej línie sú určené týmito me-
tódami:
– d0 = 600 m je približná dĺžka projektova-
nej testovacej línie,
– λ je vlnová dĺžka EOD prístroja,
– λ/2 je jednotková dĺžka základnice EOD 
prístroja, kde β0 je zaokrúhlená na najbližšiu 
celočíselnú hodnotu:
β = μ × λ/2, kde μ je prirodzené číslo, 

γ = λ —72.

Šesť vzdialeností testovacej línie a celková 
dĺžka d budú mať tvar:
d = λ + β + 3γ
d2 = λ + 3β + 7γ d5 = λ + 2β + 5γ
d3 = λ + 5β + 11γ   d6 = λ + γ
d4 = λ + 4β + 9γ   d5 = 6λ + 15β + 36γ

    

Obr. 4 | Merané vzdialenosti

Výpočty

Merania x (odhad vzdialenosti = odčítané 
na EOD prístroji) je potrebné opraviť o vplyv 
atmosféry a redukciu sklonu. Tieto opravené 
hodnoty xp,q sú vyhodnocované adjustáciou 
observačných rovníc. Neznámymi paramet-
rami je šesť vzdialeností –x1,2, 

–x2,3,...,
–x6,7 

a oprava nulového bodu δ [3].
Výsledky sú určené z týchto vzťahov:
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υ = n – u = 14, kde
υ je stupeň voľnosti,
n je číslo merania (= 21);
u je číslo odhadovaného parametra 
(= 6 + 1 = 7);
    

S je empirická štandardná odchýlka jeden-
krát meranej vzdialenosti – sISO–EOD = s.
Empirická štandardná odchýlka opravy nulo-
vého bodu, δ, je určená takto [3]:

 
2.5. Štatistické testy

Štatistické testy sú odporúčané iba pre úplné 
testovacie metódy [3].
Na interpretáciu výsledkov budú zrealizované 
štatistické testy:

 empirickej štandardnej odchýlky „s“ me-
ranej vzdialenosti na testovacej vzdiale-
nosti,

 oprava nulového bodu „δ“ EOD prístroja 
a jeho empirická štandardná odchýlka 
„sδ“, s cieľom zodpovedať nasledujúce 
otázky (tab.1):
a) Je vypočítaná empirická štandardná 

odchýlka „s“, menšia ako jej prislúcha-
júca hodnota „σ“, stanovená výrobcom 

alebo menšia než ďalšia preddefinova-
ná hodnota „σ“?

b) Patria dve empirické štandardné 
odchýlky, „s“ a „s~“, určené z dvoch 
rôznych súborov meraní do rovnakej 
oblasti predpokladajúc, že obe vzorky 
majú rovnaký stupeň voľnosti „ν“.

Empirické štandardné odchýlky „s“ a „s~“, mô-
žeme získať:
–  z dvoch súborov meraní rovnakým prístro-

jom v rôznom čase,
–  z dvoch súborov meraní rôznymi prístroj-

mi.
c) Platí, že oprava nulového bodu „δ“ je 
rovná nule – daná výrobcom (δ0 = 0) ale-
bo ak sú použité odrazové hranoly s danou 
opravou nulového bodu „δ0“ , je δ= δ0?
Pre nasledujúce testy je konfidenčný inter-
val 1 – α = 0,95 a podľa zrealizovaného 
merania je predpokladané číslo stupňa 
voľnosti ν = 14.

3.  Záver

Normy majú svoju nezastupiteľnú úlohu aj 
na medzinárodnej, aj na národnej úrovni. Ich 
používanie, preberanie i tvorba sú neodmysli-
teľnou a nevyhnutnou zložkou v procese tech-
nickej realizácie akéhokoľvek výrobku i tova-
ru. Takýmto tovarom i službou sú aj geodetic-
ké a kartografické práce a činnosť geodetov 
a kartografov. Preto používanie technických 
noriem a ich tvorba sú nevyhnutnou súčasťou 
technickej praxe aj v oblasti geodézie a kar-
tografie.
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Otázka Nulová hypotéza Alternatívna hypotéza

a) s ≤ σ s > σ
b) σ = σ σ ≠ σ~

c) δ ≤ δ0 δ ≠ δ0

Tab. 1 | Štatistické testy

Ďalšie podrobnosti vrátane ukážok výstupné-
ho protokolu zo skúšok a testovania sú uve-
dené v [3].

 

Ing. Ján Ježko, PhD., Katedra 
geodézie SvF STU v Bratislave

V spoločenských priestoroch hotela Horizont 
v Peci pod Sněžkou sa 14. až 16. mája 2009 
uskutočnili v poradí už XV. česko-slovensko-
poľské geodetické dni. Toto pravidelné kaž-
doročné odborné podujatie geodetov a karto-
grafov Česka, Slovenska a Poľska už tradične 
organizujú profesijné spoločnosti Český svaz 
geodetů a kartografů (ČSGK), Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) 
a Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP). 
Odbornú aj organizačnú garanciu nad tým-
to podujatím prevzala pobočka ČSGK pre 
východné Čechy spolu s vedením Katastrál-
neho úradu pre Pardubický kraj a vedením 
Katastrálneho úradu pre Hradecký kraj. Za 
usporiadateľov prevzali odbornú garanciu 

XV. česko-slovensko-poľské geodetické dni
Pec pod Sněžkou 14. – 16. 5. 2009

Ing. Jitka Rubešová a Ing. Josef Holický. Na 
podujatí sa zúčastnilo 205 účastníkov, z toho 
108 z Českej republiky, 45 zo Slovenskej re-
publiky a 52 z Poľska.

V roku predsedníctva Českej republiky 
v Európskej únii bolo navrhnuté tematické za-
meranie podujatia do troch veľmi aktuálnych 
oblastí:

 
1.  Digitalizácia siahových máp, INSPIRE.
2.  Právo a kataster.
3.  Nové smery uplatnenia katastra v budúc-

nosti.
 

Odborný aj spoločenský program podujatia 
bol už tradične rozdelený do troch dní.

 

Štvrtok 14. 5. 2009
 

Po prezentácii nasledovalo privítanie účast-
níkov a otvorenie podujatia usporiadateľmi. 
Potom nasledovali krátke vystúpenia a po-
zdravy predsedov ústredných orgánov štátnej 
správy všetkých zúčastnených krajín, resp. 
ich zástupcov. Za Českú republiku vystúpil 
predseda ČÚZK Ing. Karel Večeře, za Slo-
venskú republiku Ing. Bronislava Tóthová 
a za Poľsko predsedníčka GÚGK Inž. Jolanta 
Orlińska. Po krátkej prestávke na kávu a ob-
čerstvenie vystúpili predsedovia usporiada-
teľských odborných stavovských spoločností. 
Za ČSGK Ing. Václav Šanda, za SSGK Ing. Du-
šan Ferianc a za SGP Inž. Krzysztof Cisek. Po 
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vystúpeniach predsedov spoločností dostali 
slovo hlavní sponzori podujatia. Za sponzorov 
uviedol nosný príspevok Ing. Bohumil Kouřim 
pod názvom „Možnosti využití dat z laserové-
ho skenování pro potřeby katastru“. Na záver 
prvého dňa bola usporiadaná spoločenská 
večera a posedenie pri hudbe.

 
Piatok 15. 5. 2009

 
Dopoludňajší program druhého dňa poduja-
tia vyplnili referáty zo všetkých troch tematic-
kých blokov:

 ŠTENCEL, K.: Digitalizace katastrálních 
map – úkol rezortu ČÚZK.

 KADÁKOVÁ, Z.: Kam smeruje slovenský 
kataster nehnuteľností.

 JARZABEK, J. – KOPCZEWSKI, D. – MACZ-
KA, A. – SZEWCZYK, R. – ZIELIŃSKI, J.: As-
pekty prawne, organnizacyjne i merytorycz-
ne wdroženia dyrektywy INSPIRE w Polsce.

 NEDVÍDEK, L.: Historický vývoj právních as-
pektů katastrů nemovitostí na území ČR.

 DRÁČOVÁ, J.: Nová právna úprava v geo-
dézii, kartografii a katastri.

 PIETRZAK, L.: Zrodla E-prawa dla E-ka-
tastru,zasobu geodezyjnego i kartografic-
znego oraz istniejacych i wprowadzanych 
systemów informacji publicznej.

 ŠALATA, J. – DAŇKO, R.: Kam smeruje slo-
venský kataster nehnuteľností.
 

Poobedňajší program podujatia vyplnili uspo-
riadatelia veľmi vydarenými výletmi do kúpeľ-
ného mestečka Janské Lázne a na naj vyšší 
vrch Krkonôš – Sněžku. Večerný pro  gram vy-
plnil slávnostný raut s kultúrnym programom, 
hudbou a tancom.

 
Sobota 16. 5. 2009

 
Tretí deň odborného podujatia vyplnil referát 
Ing. J. Králika, PhD. a študentské referáty 
zo všetkých troch zúčastnených krajín:

 KRÁLIK, J.: Švédský katastrální systém.
 GÁLOVÁ, L.: Možnosti použitia dát kata-

stra nehnuteľností pre potreby krízového 
manažmentu.

 LIESKOVSKÝ, T.: Využitie katastrálnych 
máp v archeológii.

 SÝKORA, O.: Využitie prístrojov GNSS RTK 
a ich konštrukčných programov v katastri 
nehnuteľností.

 MOTYLEWICZ, M. – CHOROMAŃSKI, M.: 
Koncepcja systemu informacji przestrzen-
nej dla pieninskiego poligonu geodyna-
micznego.

 RACZEK, D. – SZABAT, A.: Pomiar piono-
wości i prostoliniowości osi pionowej krzy-
ža na giewancie.

 PRUSZYŃSKI, K. – CHOROMAŃSKI, M. 
– ADAMCZYK, T.: Automatyzacja procesu 
komparacji kodowych systemow niwela-
cijnych – modernizacja systemu steruja-
cego.

 SEDLINSKÁ, R.: Poznatky z digitalizace 
sáhových map.

 
Záver XV. česko-slovensko-poľských geode-
tických dní vyplnili predsedovia usporiadateľ-
ských spoločností, v mene ktorých predseda 
ČSGK Ing. Václav Šanda zhodnotil práve 
skončené, v poradí pätnáste geodetické dni 
a poďakoval všetkým účastníkom za účasť. 
Predseda SSGK Ing. Dušan Ferianc nakoniec 
v závere pozval všetkých účastníkov na nasle-
dujúce XVI. česko-slovensko-poľské geodetic-
ké dni, ktoré sa uskutočnia 13. – 15. mája 
2010 na Slovensku v Tatranskej Lomnici.

 

Ing. Štefan Lukáč, Ing. Peter Repáň

delegáti Komory geodetov a kartografov

Obr. 1 | Prednášková sála hotela Horizont Obr. 2 | Účastníci prednášok

Obr. 3 | Tabuľa základného trigonometrického bodu 
na vrchole Sněžky

Obr. 4 | Hraničný kameň s Poľskom 
na vrchole Sněžky
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Tretiu januárovú sobotu – 23. januára 2010 
– sa už tradične konal 7. ročník volejbalového 
turnaja geodetov a sympatizantov volejbalu.

Hoci sa tento rok organizátorka Zuzka Bal-
gová s informáciami ozvala až v januári, odozva 
v podobe počtu hráčov bola podobná predoš-
lému. V telocvični ZŠ Metodova v Bratislave už 
od skorého rána vrcholili prípravy na začiatok 
turnaja. Tak ako minulý, aj tento rok sa prezen-
tovalo 44 hráčov, ktorí vytvorili 7 družstiev po 
6 hráčov s náhradníkmi. Hrací systém spred 
niekoľkých rokov sa nemenil, a tak boli zvolené 
kapitánky jednotlivých družstiev, ktoré si vyžre-
bovali postupne ďalších členov tímu.

Hráčom nechýbala ani možnosť osvie-
ženia sa a doplnenia energie, lebo tradičný 
„bufet“ fungoval bezchybne. Boli tam nátier-
ky s čerstvým chlebom, sladkosti, minerálky, 

VéGéeS 2010 – Voleyball Geodetic Summit 2010
7. ročník volejbalového turnaja geodetov 
a sympatizantov 

teplý čaj alebo varené vínko. Obedovým me-
nu bol guláš, ktorý sa jedol až do neskorého 
poobedia a dobre padol všetkým aj neskôr. 
Hralo sa od skorého rána až do neskorého 
večera. Finálový zápas sledovali všetci s veľ-
kým záujmom.

Každý hráč bol odmenený diplomom 
s menami spoluhráčov v družstve , spoločnou 
turnajovou fotografiou a taktiež ďalšou drob-
nou cenou. Družstvá, ktoré sa umiestnili na 
prvých troch priečkach si vybojovali medaily 
a šampanské. Víťazné družstvo dostalo aj 
putovný pohár. Každý hráč, ale aj deti, ktoré 
rodičov sprevádzali, si vytiahli na záver tom-
bolový lístok. Na ten po vyhlásení výsledkov 
mali možnosť získať tombolovú cenu. Vďaka 
sponzorom, firmám GEO-KOD, s. r. o., GEODIS 
SLOVAKIA, s. r. o., Geotech, s. r. o. a Milan 

Žrebovanie družstiev

Putovný pohár

Víťazné družstvo.
Družstvo umiestnené na 2. mieste.

Družstvo umiestnené na 3. mieste.

Vyhlasovanie výsledkov a tombola

Výsledky:

1. Víťazné zlaté družstvo hralo v zložení: kapi-

tánka Mária Potočárová, Martin Prvý, Richard 

Szabó, Juraj Burgan, Martin Domány, Michae-

la Krištofíková

2. Strieborné družstvo hralo v zložení: kapitán-

ka Bibiana Velčková, Peter Šturcel, Juraj Pac-

ka, Martin Bodor, Juraj Škoda, Kamila Višnia-

rová

3. Bronzové družstvo hralo v zložení: kapitán-

ka Martina Haštová, Erik Frohmann, Jaroslav 

Šifra, Peter Labuda, Milan Žák, Jaroslav Ogur-

čák, Danka Beranová

Paulik, sa ušla tombolová cena každému 
účastníkovi.

Na záver by som už len konštatovala, že 
VéGéeS sa stáva turnajom, na ktorý si nájdu 
čas tí, čo si radi zahrajú volejbal, zašportujú si 
a zasúťažia. Vyhrávajú všetci, ktorí sa zúčast-
nia a vydržia. A preto naozaj klobúk dolu pred 
pánom docentom Viktorom Gregorom, ktorý 
vo svojich 80 rokoch odohral všetky zápasy 
so svojím družstvom. Ďalší ročník sa plánuje 
na tretiu januárovú sobotu v roku 2011. Teší-
me sa na všetkých za rok.

Fotodokumentáciu z tohtoročného turnaja, 
ale aj predošlých ročníkov nájdete na webo-
vej stránke usporiadateľa GeoKod, s. r. o.

 
Ing. Renáta Šrámková, členka redakčnej rady SGaK
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budú tieto zámery prezentovať. O detailnejšom programe a prerokú-
vaných materiáloch na VZ budete včas informovaní v zmysle rokova-
cieho poriadku VZ.

VZ sa bude konať v príjemnom prostredí zrekonštruovaného hotela 
Sitno (www.hotelsitno.sk). Našou snahou je pripraviť VZ tak, aby ste 
sa na jeho rokovaní cítili príjemne a aby bolo úspešné.

Atraktívne prostredie chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy 
a dobrá infraštruktúra hotela vytvárajú dobré predpoklady na príjem-
né stretnutie s kolegami a spolužiakmi a pre niektorých z vás možno 
aj zaujímavo strávený víkend.

Srdečne vás v mene predstavenstva komory na rokovanie VZ vo Vy-
hniach pozývam!
  
Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov

 

Gratulácia po finálovom zápase

Trofeje pre víťazov Momentky z turnaja

Spoločná fotografia
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Komora  geode t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geo

P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A

VYHNEVYHNE

SMER ŽARNOVICA – VYHNE  

SMER ŽARNOVICA – VYHNE  

HOTEL 
SITNO

AQUAPARK

TU
 ODBOČIŤ 

 

TU
 ODBOČIŤ 

 

Milé členky a vážení členovia Komory geodetov a kartografov,

 
26. 3. 2010 sa bude konať valné zhromaždenie (VZ) Komory geode-
tov a kartografov, po prvý raz v rázovitej obci Vyhne.

V programe VZ budú obligatórne body programu v zmysle zákona 
NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, teda infor-
mácia o správe orgánov Komory, vyhodnotenie rozpočtu za rok 2009 
a prerokovanie rozpočtu Komory na rok 2010 (návrh rozpočtu na rok 
2010 vám predložíme a spoločne ho prediskutujeme), ako aj informá-
cia o ročnej účtovnej závierke a audite hospodárenia za rok 2009.

Uznesením minuloročného VZ bolo o. i. predstavenstvu Komory 
uložené pripraviť novú poistnú zmluvu. Zmluvu máme pre vás pripra-
venú, predstavíme vám ju, predložíme na diskusiu a schválenie.

Máme snahu využiť rokovanie VZ na to, aby ste získali informácie 
o novej legislatíve a o koncepčných zámeroch nášho rezortu. Preto 
bude súčasťou programu VZ aj vystúpenie zástupcov ÚGKaK SR, ktorí 

Ortofotomapa©GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., r. 2006
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P l á n  o d b o r n ý c h  p o d u j a t í  v  r o k u  2 0 1 0  n a  S l o v e n s k u

Termín konania Odborný garant Názov podujatia a jeho forma Miesto konania Bodové 
hodnotenie

26. január 2010 Doprastav   Ing. Jozef Beňo Tematické dni geodetov (odborný seminár) Bratislava 10

22., 24., 25. február 2010 SSGK   Ing. D. Ferianc Modernizácia služieb SKPOS (odborný seminár) Bratislava, Žilina, Košice 10

26. marec 2010 KGaK   Ing. V. Stromček Valné zhromaždenie KGaK Vyhne hotel Sitno 10

11. – 14. 5. 2010 KGZ, SvF STU BA  
 prof. Ing. J. Hefty, PhD.

Globálne družicové navigačné systémy v geodézii a katastri (odborný 
kurz)

Bratislava 10

13. – 15. máj 2010 SSGK   Ing. D. Ferianc XVI. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni (konferencia) Tatranská Lomnica 10

24. jún 2010 SSGK   Ing. D. Ferianc 60 rokov GKÚ Bratislava (konferencia) Bratislava 5

14. september 2010 KG, SvF STU BA  
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. 

Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov 
(vedecko-odborný seminár) 

Bratislava 10

7. október 2010 SSGK   Ing. D. Ferianc 20 rokov činnosti SSGK (konferencia a zjazd) Bratislava 5

október 2010 KGZ, SvF STU BA  
 Prof. Ing. J. Hefty, PhD. 

Družicové technológie a súčasná geodézia (vedecko-odborný seminár) Bratislava 10

október 2010 Kartografická spoločnosť SR  
 doc. RNDr. J. Feranec, DrSc. 

Aktivity v kartografii 2010 Bratislava 10

november 2010 KGaK 18. slovenské geodetické dni (konferencia) Bratislava alebo Žilina 10
v priebehu roka 2009 KGaK   krajskí zástupcovia KGaK pracovné stretnutia členov KGaK podľa regiónov 5

Z a h r a n i č n é  o d b o r n é  p o d u j a t i a  v  r o k u  2 0 1 0 

9. – 11. marec 2010 FIG 2nd  International Conference on Machine Control & Guidance Bonn, SRN 10
15. apríl 2010 ČSGK Aktuální problémy inženýrské geodezie 2010 Kongresové centrum Brno (ČR) 10
11. – 16. apríl 2010 FIG XXIV. FIG International Congress 2010 Sydney, Austrália 10
22. – 24. apríl 2010 FIG 15th International Conference Geoforum 2010 Ľvov, Ukrajina 10
4. júl 2010 FIG 100 Years ISPRS Centenary Celebrations including ISPRS TC VII 

Symposium „100 Years ISPRS – Advancing Remote Sensing Science“ 
Viedeň Rakúsko 10

9. – 11. september 2010 SSGK X. medzinárodná konferencia o katastri Karlovy Vary (ČR) 10

Prvotriedny GNSS systém ALTUS APS-3:
plná výbava a vysoký výkon za bezkonkurenčnú cenu

PRIDAJTE SA AJ VY 
K SPOKOJNÝM UŽÍVATEĽOM

ALTUS
Kliknite na www.altus-gnss.sk a dozviete sa viac.

Objednajte si nezáväznú prezentáciu na Vašej konkrétnej zákazke.



slovenský geodet a kartograf  1|2010 27

de t ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t ov  a  ka r t og r a

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Uznesenie 14/2005 Z č. 4/2005 

Predstavenstvo poveruje svojich členov sle-
dovaním vývoja pripomienkovania smernice 
GP a jej samotným aktívnym pripomienko-
vaním.
Z: Ing. Bulla T: trvá

Stromček, M. Bulla, Raškovič: Kancelária 
KGaK informovala svojich členov o účinnosti 
novej vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009, kto-
rou sa vykonáva zákona NR SR č. 162/1995 
Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny 
zákon). Vyhláška nadobúda účinnosť 1. 12. 
2009. 
Pripomienky, ktoré boli KGaK odoslané v rám-
ci medzirezortného pripomienkovania k tejto 
vyhláške neboli akceptované.
Na kvalifikačných skúškach osobitnej odbor-
nej spôsobilosti, ktoré organizuje ÚGKK SR 
v decembri, Ing. Raškovič zistí bližšie infor-
mácie o činnosti komisie pre prípravu zmien 
a technických predpisov v súvislosti s vyhoto-
vovaním GP.

Uznesenie 20/2009 Z č. 2/2009

Poverení členovia predstavenstva vyvolajú 
rokovanie s odbornými PR agentúrami, ktoré 
by vypracovali materiál o zviditeľnení KGaK, 
resp. profesie a postavenia autorizovaných 
geodetov a kartografov.
Z: Ing. Stromček, prof. Kopáčik T: trvá

Stromček: Považuje za vhodné spracovať 
publikáciu o profesii autorizovaného geodeta 
a kartografa.
Hardoš: Navrhuje do tvorby audiovizuálneho 
média k profesii geodézie zaangažovať aj me-
dzinárodné organizácie FIG a CLGE. 
 
Uznesenie 9/2008 Z zo spoločného rokovania 

2008

V súvislosti s transponovaním smernice 
o službách na vnútornom trhu do právneho 
poriadku SR, orgány KGaK navrhujú pred-
ložiť MH SR prijatie 3. variantu založenia 
jednotných kontaktných miest pre podnika-
teľov v SR – potvrdenie súčasného stavu, so 
súčasným návrhom ponechania kompeten-
cií pre profesijné organizácie.
Z: Ing. Hardoš (podpredseda predstavenstva KGaK)

Hardoš: Návrh zákona o službách na vnútor-
nom trhu by sa mal dostať do platnosti kon-
com roka 2009. 
 
Uznesenie 25/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo spracovať základ-
nú víziu kandidatúry Slovenska na organizá-
ciu FIG working week v horizonte 10 rokov.
Z: prof. Ing. Kopáčik, PhD, Ing. Hardoš, Ing. Stromček

 T: 30. 6. 2010

 
Uznesenie 26/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo rozhodlo o zmene poisťovne 

v poistení zodpovednosti za škodu spôso-
benú pri výkone činnosti AGaK. K výročiu 
poistenia bude vypovedaná zmluva s Komu-
nálnou poisťovňou, a. s. a uzatvorená nová 
zmluva s Wüstenrot poisťovňou, a. s. 
Z: Ing. Stromček        T: 1. 4. 2010

 
Uznesenie 27/2009 Z č. 5/2009

Predstavenstvo poveruje Ing. Simana – Kas-
kády, hotel Sitno, Ing. Stromčeka – Techno-
pol Bratislava a Ing. Geisseovú – Grand 
ho  tel Bellevue Starý Smokovec vykonaním 
prieskumu lokality a finančných nákladov na 
zabezpečenie VZ konaného 26. 3. 2010 pre 
cca 400 ľudí so stravou. Diskusia prebehne 
mailovou formou.
Z: V texte T: splnené

Predstavenstvo po diskusii prostredníctvom 
internetu schválilo miesto konania valného 
zhromaždenia v roku 2010 v hoteli Sitno 
– Vyhne. Kancelária KGaK vystavila objed-
návku na prenájom priestorov a v priebehu 
budúceho roka bude objednávka aktualizo-
vaná na  zabezpečenie stravy.
 
Uznesenie 28/2009 Z č. 6/2009

Predstavenstvo sa zaväzuje riešiť situáciu 
vo financovaní projektov pozemkových úp-
rav na pôde Ministerstva pôdohospodárstva 
SR.
Z: Ing. Stromček  

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 26. 11. 2009 v Bratislave

85. rokov

Ing. Anton KOŠÍK
 
80. rokov

Ing. Jozef FAŠIANG
 
75. rokov
Ing. Andrej LELKO
Ing. Pavol REPASKÝ
Ing. Jozef SLOBODA
Ing. Stanislav ZAČAL
 
70. rokov

Ing. Ján HANDLOVSKÝ
Ing. Štefan HUT
Ing. Ján JANEK
Ing. Štefan ÓVÁRY
Ing. František RÁKOCI
Ing. Vladimír ŠUĽAN
Ing. Jozef TATARKO
 

65. rokov

Ing. Ľubica BUDOVIČOVÁ
Ing. Michal FOTTA
Ing. František HALINÁR
Ing. Emil OLEJNÍK
Ing. Milan PAULÍK
Ing. Marián ŠURAN
 
60. rokov

Ing. Jozef ČIERNY
Ing. Milan DZÚR-GEJDOŠ, PhD.
Ing. Ján FARKAŠ
Ing. Ján HARDOŠ
Ing. Ján HORSKÝ
Ing. Štefan KELLNER
Ing. Ján MASARIK
Ing. Radomír PAULIČKA
Ing. Ján PAULOVIČ
Ing. Mladen PREDNÝ
Ing. Helena RIHOVÁ

Ing. Róbert SADLOŇ
Ing. Peter STRIŽINEC
Ing. Václav ŠANDA
Ing. Vladimír ŠPERNOGA
 
55. rokov

Ing. Ľubomír ANTALA
Ing. Ján ČURILA
Ing. Jaroslav DANIŠ
Ing. Štefan FAŠÁNEK
Ing. Vladimír GROMA
Ing. Pavol CHŇAPEK
Ing. Peter KAPUSTA
Ing. Dušan KOHÚT
Ing. Vladimíra MARČANOVÁ
Ing. Peter MRÁZ
Ing. Anton OLEKŠÁK
Ing. Juraj OSTRADECKÝ
Ing. Marcel PINKA
Ing. Jozef PIROHA

Jubilanti v roku 2010

Ing. Jozef STRÝČEK
Ing. František SÝKORA
Ing. Juraj ŠKODA
Ing. Jarmila VAJDOVÁ
Ing. Katarína VALENTOVIČOVÁ
Ing. Peter VICIAN
 
50. rokov

Ing. Jozef BADIDA
Ing. Peter BEDNÁR
Ing. Terézia BERŽINSKÁ
Ing. Dušan BLOUDEK
Ing. Milan BOŽA
Ing. Jozef BURAN
Ing. Miloslav HATALA
Ing. Ivan HORVÁTH
Ing. Eva JADROŇOVÁ
Ing. Marek JAVOR
Ing. Monika KÓŇOVÁ
Ing. Július KOVÁČ

Ing. Jaroslav KRAHULEC
Ing. Ján KRIŽAN
Ing. Jaroslav KUTLÍK
Ing. Eugen LEITMANN
Ing. Ľubomír MANČÍK
Ing. František MASÁR
Ing. Nadežda NOVOTOVÁ
Ing. Ján NÝVLT
Ing. Štefan PÁLFI
Ing. Viera PETRUŠKOVÁ
Ing. Peter PISAROVIČ
Ing. Miroslav SMOLKA
Ing. Beáta SMOLKOVÁ
Ing. Alfréd STADLMANN
Ing. Ľubomír ŠAGÁT
Ing. Anna ŠOBICHOVÁ
Ing. Jaroslav ŠTVRTECKÝ
Ing. Jozef ÜRGE
Ing. Marián URMINSKÝ
Ing. Ľubomír VALKUČÁK
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Potrebujete merať a vytyčovať v
lokalitách bez pokrytia GSM 
signálom? Konečne je tu riešenie.

RTK Bridge
RTK Bridge je komunikačná jednotka 
schopná prijímať RTK korekcie z 
referenčnej siete ako napr. SKPOS cez GSM 
modem a vysielať ich ďalej k Roveru cez 
zabudovaný rádio modem.

Umožní Vám plnohodnotné RTK meranie a vytyčovanie bez použitia 
Referenčnej stanice v lokalitách so slabým, alebo žiadnym mobilným 
signálom.

RTK Bridge nemusí stáť na známom bode a nevyžaduje žiadnu 
zvláštnu konfiguráciu v teréne. Jednoducho ho umiestnite  na
ľubovoľné miesto, ktoré je ešte pokryté GSM signálom a zapnete.

Jednoduché a  geniálne riešenie za zlomok ceny 
RTK aparatúry.  

Viac informácií nájdete na:  www.altus-gnss.sk
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- príjem sieťových
  GPS/GNSS korekcií
  cez rádio modem

- náhrada vlastnej
  referenčnej stanice

- podpora NTRIP a
  TCP protokolov

- zabudovaný GSM a
  UHF rádio modem

- kompaktná a odolná 
  konštrukcia

- plne kompatibilný s
  Altus, Trimble, 
  Topcon, Leica a
  všetkými známymi
  typmi GPS/GNSS
  prijímačov a rádio
  modemov    

F U N K C I E

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 19. 11. 2009 do 8. 2. 2010

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

895   Ing. Pavlína Jackuliaková   B   27. 1. 2010
896   Ing. Martin Mačor   B   27. 1. 2010
897   Ing. Jozef Kubinec   B   27. 1. 2010
898   Ing. Michal Hrčka, PhD.   B   27. 1. 2010
899   Ing. Ján Hajabács   B   27. 1. 2010
900   Ing. Radovan Fábel   B   27. 1. 2010
901   Ing. Kamila Krigovská   A   27. 1. 2010
902   Ing. Monika Petreková   A   27. 1. 2010

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 5. 2. 2009)

 Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia    dátum

565   Ing. Daniel Keblúšek   A   13. 1. 2010
363   Ing. Vladimír Stankovský   C  5. 2. 2010

 

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 5. 2. 2009)

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

537   doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.    C   1. 1. 2010
817   Ing. Michaela Čuchtová   B   1. 1. 2010
844   Ing. Martina Hatalová   A   1. 1. 2010
781   Ing. Katarína Juhaniaková   A   1. 1. 2010

359   prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.    C   1. 1. 2010

 
Spomíname na tých, ktorí v roku 2009 navždy opustili 
naše rady

Evidenč. č.  Meno  Rozsah oprávnenia   dátum

065   Ing. Benedikt Dobšovič   C   29. 1. 2009
011   Ing. Mikuláš Bajkay    A   apríl 2009
234   Ing. Borivoj Lekeš   C   16. 7. 2009
204   Ing. Zoltán Kotrus   C   1. 8. 2009
672   Ing. Anton Mihálik   A   26. 10. 2009
023   Ing. Marian Beňák   B   12. 11. 2009

 

 
 

Vysvetlivky:
A – podľa § 6 písm. a/ až e/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii; B – podľa § 6 písm. d/ až j/ zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii; 
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e
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Kvalitatívne podmienky pre príspevky a reklamy

Reklamy vopred pripravené v grafických štúdiách dodať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, príp. spadávkou) pre čistý formát časopisu 210 x 297 mm. Farebnosť reklamy 
musí byť v CMYK-u. Pre reklamy vyrábané pri tvorbe časopisu je potrebné dodržať pravidlá ako pre spracovanie príspevkov. Logotypy treba dodať v krivkách – vektorovej 
grafike (napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), so súhlasiacimi farbami identity daného subjektu, prevedenými do CMYK-u.
Ak nie sú reklamy vyhotovované profesionálnou technológiou, treba okrem hotovej reklamy dodať aj text, fotografie, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.
 
Cenník reklamy
 

 

Autor príspevku dodá do kancelárie Komory:

1. Maketu príspevku
2. Súčasti z ktorých sa skladá článok
 

Maketa príspevku

Maketa príspevku je približná predstava autora ako by mal príspevok vyzerať. Autor 
v nej stanoví veľkosť, prioritu a umiestnenie jednotlivých súčastí príspevku (obrázky, 
kresby, fotografie, texty...). Maketa sa odovzdáva v tlačenej alebo digitálnej forme. 
Výtlačok obsahuje text príspevku spolu s grafikou, v rozvrhnutí tak, ako si to predsta-
vuje autor. V makete autor, výrazne označí dôležitosť resp. veľkosť fotografii, grafov 
a obrázkov podľa tohto kľúča:

W — veľmi veľký
V — veľký
S — stredný
M — malý

K všetkým súčastiam príspevku treba pripojiť popis – text! V makete môžu byť po-
známky autora určené pre RR, resp. grafičku.
 

Cenník a kvalitatívne podmienky reklám v časopise Slovenský geodet a kartograf

Pokyny na spracovanie článkov

Položka MJ Výkon       Cena €
01 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 4   331,94 €
02 A5, polovica A4 Reklama na obálke – strana 4    165,97 €
03 A4, celá strana Reklama na obálke – strana 2, 3    298,75 €
04 A5 , polovica A4 Reklama na obálke – strana 2, 3    149,37 €
05 A4, celá strana Reklama v časopise – strany 2 – 36      265,55 €
06 A5, polovica A4 Reklama v časopise – strany 2 – 36    132,78 €
07 A4, A5 Vkladanie letákov/nezmenená váha časopisu  135,00 €

Zľavy:
Klienti, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu (formát A4) v časopise v štyroch po sebe idúcich číslach dostanú zľavu formou možnosti uverejniť farebnú reklamu vnútri časopisu 
formátu A5 za zníženú cenu podľa nasledujúcich pravidiel:
 

 Objednaná služba   Zľava €

Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4   132,78 €
Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4  119,50 €
Z3 Reklama v časopise, formát A4 106,22 €

 
Číslo, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od klienta a obsahovej vyťaženosti časopisu.
 
Poznámky:

 Reklama je propagácia tovarov, prác, alebo služieb, ktoré zabezpečuje (realizuje) fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o uverejnenie reklamy.
 Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafiku.

Súčasti článku

Okrem makety dodá autor všetky súčasti príspevku, z ktorých bol spracovaný.

Texty dodať v celku bez grafiky, nadpisy nepísať len veľkým písmenami a použiť 
konečné znenie nadpisov. Texty spracovať vo formáte MS Word (*.doc), Dodržiavať 
jednotné jednoduché riadkovanie nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami a nepoužívať manuálny rozdeľovník slova na 
konci riadku.

Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte, pre fotografie a ilustrá-
cie (.tiff, .bmp, .jpg) s rozlíšením 300 dpi pri veľkosti 1:1, pre grafy a perové kresby 
s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1 (mimimálna hrúbka čiary 0,2 
dpi pre perové kresby pri veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale 
vyexportovať do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových formátoch 
s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1 : 1.

Fotografie a skeny – samostatné súbory v rastrových formátoch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlí-
šenie obrázkov pre fotografie a ilustrácie je 300 dpi pri veľkosti 1 : 1 a pre perokresby 
600 dpi pri veľkosti 1 : 1, prípadne vo vektorovom formáte Adobe Illustrator (*.pdf)
Grafy. Okrem vyobrazenia grafu dodať aj súbor dát, z ktorých bol graf zostrojený.

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e
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Riešenie tajničky z čísla 4. 2009

Na prevod normálnych a elipsoidických výšok sa používa digitálny výškový referenčný model s alfabetickým kódom DVRM.

Krížovka

Sadanie násypu a jeho podložia bolo monitorované v dvoch ... (dokončenie v tajničke).

Slovenský geodet a kartograf

Ročník XV., č. 1, cena 1,5 i

Vydáva: Komora geodetov a-kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
Tel./fax: 02/4488 8348
Bankové spojenie: SLSP, a. s., č. účtu: 0011468434/0900
E–mail: komorag@mail.t-com.sk, Internet: www.kgk.sk

Redakčná rada: 

Ing. Štefan Lukáč predseda,
Ing. Vladimír Vázal,
Ing. Renáta Šrámková, 
Ing. Ingrid Geisseová

Layout: Layout JS.
Príprava a tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

ISSN 1335–4019

k r í ž o v k a






