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Leica FlexLine
Nová generácia manuálnych
totálnych staníc

Spoľahlivosť, rýchlosť a odolnosť 
totálnych staníc zaručujú minimalizo-
vanie investícií do prístroja počas jeho 
životnosti. Prístroje Leica Geosystems 
sú prístrojmi, ktoré majú najnižšie 
prevádzkové náklady v prepočítaní 
na celú životnosť prístroja!

Revolučná funkcia AutoHeight 
umožňuje automaticky odmerať, 
skontrolovať a nastaviť výšku 
totálnej stanice. Minimalizuje tak 
chyby spôsobené manuálnym 
meraním výšky prístroja a 
zrýchľuje proces celého merania.

Aj po rokoch používania v ťažkých 
podmienkach (blato, prach, dážď, 
mrazy a extrémne teplo) pracujú 
totálne stanice Leica FlexLine stále 
spoľahlivo a poskytujú svojim 
majiteľom vysokú presnosť.

Minimalizujte náklady Šetrite čas vďaka
funkcii AutoHeight

Totálne stanice, na ktoré
sa môžete spoľahnúť
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l Milí čitatelia!
Ako vidíte, redakčná rada nášho časopisu pokračuje vo svojej 
činnosti formou „home-offi ce“, ktorá je vám z aktuálnej pan-
démie dobre známa a mnohí z vás si ju už vyskúšali. Snažíme 
sa zachovať určitú kontinuitu vo vydávaní nášho stavovského 
časopisu tak, aby mladšie generácie autorizovaných geode-
tov a kartografov mali určitý prehľad a odborný základ pre 
svoju činnosť v budúcom období.
Rubriku Hlavných odborných článkov tentokrát vypĺňame dvo-
ma príspevkami. Prvý pripravil kolektív pracovníkov spoločnosti 
GEOKOD, s. r. o. a spoločnosti  Sylex, s. r. o., ktorý pred kladá po -
merne obsiahly príspevok z veľmi aktuálnej problematiky au-
tomatizovaného monitoringu mostných objektov cez rieku Du-
naj v Bratislave. Potrebu takého automatizovaného monitorin-
gu mostov s kontinuálnou registráciou výsledkov v súčasnosti 
snáď nie je potrebné zdôvodňovať. Hlavne pri takých most-
ných objektoch, ktoré sú dlhodobo preťažované hustou pre-
mávkou, ako sú všetky mosty v Bratislave, ale aj pri takých 
mostných objektoch, ako napríklad most SNP v Bratislave, na 
ktorom bola v roku 2017 nekvalifi kovane sanovaná, resp. na-
hradená stará vozovka dvojnásobnou hrúbkou novej vozovky. 
Druhý, veľmi aktuálny príspevok pripravil český autor z Ústavu 
geodézie FAST VUT v Brne, ktorý sa podrobne zaoberá analý-
zou požiadaviek na presnosť priestorovej polohy koľajníc a po-
stupmi budovania vytyčovacích sietí, resp. železničného bodo-
vého poľa. 
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Ko-
mory prinášame krátke správy z činnosti orgánov Komory 
č. 45 – 48/2020, krátke správy č. 1 – 7/2021, pozvánku na 
online zasadanie valného zhromaždenia Komory geodetov a 
kartografov a informácie z online zasadania predstavenstva 
KGaK 28.01.2021. Upozorňujeme čitateľov na veľmi dôležitú 
informáciu v krátkej správe č. 2/2021 o objednávke DMR 5.2 
pre potreby projektantov pozemkových úprav.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vy-
pĺňajú predajcovia geodetickej techniky Geotech Bratislava, 
s. r. o., 3gon Slovakia, s.r.o., Surveye, s. r. o. a SGS Geosolu-
tions, s.r.o.
V rubrike Komora informuje nájdete: informácie z online za-
sadania predstavenstva KGaK 28.01.2021, pravidelné infor-
mácie kancelárie Komory o jubilantoch v tomto roku, o no-
vých členoch, o členoch, ktorým bola obnovená, resp. poza-
stavená činnosť, o členoch, čo vystúpili na vlastnú žiadosť aj 
o členoch, čo v tomto roku opustili naše rady.
Želajme si, aby rok 2021 bol pre nás všetkých optimistickej-
ší, úspešnejší, menej bolestný a aby sme sa mohli po zaoč-
kovaní stretávať, navštevovať a dovolenkovať ako pred rokom 
2020. Príjemné čítanie prvého tohtoročného čísla časopisu, 
veľa trpezlivosti, zodpovednosti a čo najmenej pozitívnych 
testov želá všetkým čitateľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Nový uhol produktivity

GNSS prijímač Trimble R12i disponuje tec
Trimble ProPoint,  vďaka ktorej meriate vďď
podmienkach akými sú lesy. O 30% znižu
stanicu. Veľké množstvo filtrov prináša sp
IMU systém Trimble TIP  tilt umožňuje r
vytyčovanie bez nutnosti urovnávania výty
Body za plotom, pod autom či v kanáloch 

™

™ 

Nepremeškajte šancu otestovať si tento vť

www.geot
 +421 918 868 633      

Kompenzácia
 náklonu

chnológiou 
v doteraz nemysliteľných 
je nutnosť využívať ť totálnu ť

poľahlivé výsledky. ľľ
rýchle a presné meranie a 
yčky pod ľubovoľným uhlom. 
už nie sú problém.

výnimočný GNSS prijímač.

tronics.sk
obchod@geotronics.sk

Kompenzácia
náklonu

ZVYŠUJE EFEKTIVITU

VÁŠHO MERANIA



slovenský geodet a kartograf   1|2021 5h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

Abstrakt

Príspevok sa venuje problematike využitia 
automatizovaných meracích systémov na 
dlhodobé určovanie posunov a pretvorení 
mostných objektov. Uvádza prehľad práv-
nych a technických predpisov, ktoré upra-
vujú problematiku merania posunov na 
území Slovenskej republiky. Na základe do-
terajších skúseností autorov sú v príspevku 
uvedené základné zásady, ktoré je potreb-
né zohľadniť pri návrhu takýchto systémov. 
Nosnou časťou je predstavenie automatizo-
vaného meracieho systému na meranie po-
merných pretvorení mostov cez rieku Dunaj 
v Bratislave, ktorý je založený na techno-
lógii snímačov na báze optických vlákien, 
vrátane základných informácií o metodike 
spracovania meraných údajov.

1. Úvod

Výkon správy a údržby mostných objektov je 
jednou z najdôležitejších činností spojených 
so zabezpečením dlhodobej prevádzko-
vej spôsobilosti, bezpečnosti a efektívnos-
ti dopravnej infraštruktúry. Väčšina mostov 
v prevádzke nielen na území Slovenskej re-
publiky nebola pred niekoľkými desaťročia-
mi dimenzovaná na súčasné zaťaženie. Po-
dobne aj únava konštrukčných prvkov môže 
spôsobovať diametrálne odlišné správanie 
sa konštrukcie počas jednotlivých ročných 
období, ale aj počas predpokladanej život-
nosti mosta. Toto sa pri bežných prehliad-
kach mostov v mnohých prípadoch ťažko 
identifi kuje. Preto medzi dôležité činnosti na 
zabezpečenie bezpečnej prevádzky mostov 
patria nielen prehliadky, ale aj diagnostika, 
zaťažovacie skúšky a dlhodobé sledovanie 
posunov a pretvorení. Čiastočne je možné 
tieto činnosti realizovať využitím automatizo-
vaných meracích systémov.
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Automatizovaný monitoring mostných objektov 
cez rieku Dunaj v Bratislave

2. Prehľad právnych a technických 
predpisov v oblasti monitorovania 
mostov počas prevádzky

Povinnosť prevádzkovateľov mostov reali-
zovať dlhodobé sledovanie posunov a pre-
tvorení mostného objektu nie je v právnych 
predpisoch Slovenskej republiky ukotvená, 
ako je to v prípade vodných stavieb jednotli-
vých kategórií. Problematiku realizácie tých-
to činností upravujú len vybrané technic-
ké predpisy na celoštátnej úrovni (Sloven-
ské technické normy) a rezortné technické 
predpisy vydané Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR.

Vybrané geodetické činnosti v tejto ob-
lasti všeobecne upravuje Vyhláška ÚGKK 
SR č. 75/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺ-
ňa Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, v znení 
Zákona NR SR č. 215/2009 Z. z. a neskor-
ších predpisov.

Problematiku určovania posunov a pretvore-
ní mostných objektov počas výstavby a pre-
vádzky upravujú tieto technické normy:
– STN 73 0405 Meranie posunov staveb-

ných objektov. Bratislava : SÚTN, 1985.
– STN 73 2030 Zaťažovacie skúšky sta-

vebných konštrukcií. Spoločné ustanove-
nia. Bratislava : SÚTN, 1977.

– STN 73 6201 Projektovanie mostných 
objektov. Bratislava : SÚTN, 1999.

– STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mos-
tov. Bratislava : SÚTN, 1979.

– STN EN 1992-2 Eurokód 2. Navrhovanie 
betónových konštrukcií. Časť 2: Betóno-
vé mosty. Navrhovanie a konštruovanie. 
Bratislava : SÚTN, 2007.

– STN EN 1993-2 Eurokód 3. Navrhovanie 
oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové 
mosty. Bratislava : SÚTN, 2007.

– STN EN 1994-2 Eurokód 4. Navrhovanie 
spriahnutých oceľobetónových konštruk-
cií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre mosty. Bratislava : SÚTN, 2009.

Činnosti spojené s projektovaním, výstavbou 
ale aj prevádzkou cestných komunikácií sa 
okrem sústavy STN riadia aj technickými pred-
pismi rezortu (TPR), ktorých vydávanie od ro-
ku 2004 zabezpečuje Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR – Sekcia cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií. Pred rokom 2004 bo-
la časť týchto predpisov vydávaná rezortným 
ministerstvom (predchodcovia súčasného mi-
nisterstva dopravy a výstavby) a Slovenskou 
správou ciest. Sústava týchto TPR je platná 
pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty všet-
kých tried. Problematika určovania posunov 
a pretvorení, ako aj ďalších vybraných geode-
tických činností na mostných objektoch v pô-
sobnosti tohto rezortu je upravená vo viace-
rých technických podmienkach (TP):
– TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia 

stavieb ciest. Technické podmienky. 
MDPaT SR Platnosť: od 15.01.2007.

– TP 059 (TP 07/2012) Zadávanie a vý-
kon diagnostiky mostov. MDVaRR SR. 
Platnosť: od 20.12.2012.

– TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, 
údržba a opravy cestných komunikácií. 
Mosty. + Dodatok. MDVaRR SR. Plat-
nosť: od 20.12.2012.

– TP 075 (TP 12/2013) Evidencia cest-
ných mostov a lávok. MDVaRR SR. Plat-
nosť: od 15.12.2013.

– TP 076 (TP 13/2013) Monitorovanie 
cestných mostov. MDVaRR SR. Platnosť: 
od 15.12.2013.

– TP 077 (TP 14/2013) Systém hospodá-
renia s mostami. MDVaRR SR. Platnosť: 
od 15.12.2013

– TP 104 (TP 02/2016) Zaťažiteľnosť 
cestných mostov a lávok. MDaV SR. Plat-
nosť: od 01.05.2016.

– Vzorové listy stavieb pozemných komu-
nikácií. VL 4 Mosty. MDaV SR. Platnosť: 
od 02.01.2018.

Železničné mosty tvoria osobitnú skupinu, 
ktorých výstavbu, správu a údržbu zastrešu-
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je spoločnosť Železnice Slovenskej republi-
ky. Problematika monitorovania mostov je 
zahrnutá vo viacerých interných technic-
kých normách železníc (TNŽ) a predpisoch:
– TNŽ 73 2603 Stavba oceľových most-

ných konštrukcií,
– TNŽ 73 6232 Prepočet oceľových železnič-

ných mostov a výpočet ich zaťažiteľnosti,
– Všeobecné technické požiadavky kvality 

stavieb – časť 12 Betónové mosty a kon-
štrukcie,

– Všeobecné technické požiadavky kvality 
stavieb – časť 13 Oceľové mosty a kon-
štrukcie,

– Predpis ŽSR S5 Správa železničných 
mostných objektov.

V uvedených predpisoch sa geodetický 
monitoring spomína len okrajovo, formou 
všeobecnej požiadavky na jeho realizáciu 
(počas výstavby, rekonštrukcie, resp. pre-
vádzky). Konkrétne požiadavky na meranie 
posunov a pretvorení nie sú špecifi kované, 
a teda rozsah a kvalitatívne štandardy treba 
defi novať najmä podľa ustanovení STN.

3. Plán užívania mosta vo vzťahu 
k dlhodobému určovaniu posunov 
a pretvorení

Technické a kvalitatívne požiadavky pre dl-
hodobé užívanie a starostlivosť defi nuje 
pri každom moste Plán užívania mosta. Je 
to základný dokument, ktorý defi nuje pod-
mienky správy a údržby pre prevádzkovate-
ľov mostných objektov. Vypracúva sa osobit-
ne pre každý mostný objekt podľa špecifi c-
kých potrieb a podmienok v zmysle Zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Na 
ustanovenia predmetného zákona nadväzu-
je praktická príručka na vyhotovovanie Plá-
nu užívania stavby, ktorá bola vydaná v roku 
2001 bývalým Ministerstvom výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR [1].

Plán užívania mosta defi nuje okrem po-
žiadaviek na kontrolné činnosti a údržbu 
(stavebnú a nestavebnú) aj požiadavky na 
dlhodobé periodické geodetické meranie 
posunov a pretvorení mosta vo forme Pro-
jektu merania posunov a pretvorení, ktorý 
by mal byť vypracovaný pod gesciou auto-
rizovaného geodeta a kartografa pre oblasť 
inžinierskej geodézie.

Prehliadky, diagnostické činnosti, zaťažo-
vacie skúšky a realizácia dlhodobého sledo-

vania posunov a pretvorení sa evidujú v most-
ných zošitoch. Mostné zošity sa vypracúvajú 
osobitne pre každý novovybudovaný, alebo 
zrekonštruovaný most na pozemných komu-
nikáciách. Obsah a náležitosti defi nujú TP 
12/2013 Evidencia cestných mostov a lá-
vok (kap. 2). Mostný zošit sa priebežne ak-
tualizuje na základe dokumentácie realizova-
ných kontrolných a údržbárskych činností po-
čas prevádzky na mostnom objekte, ktoré sú 
predpísané Plánom užívania mosta.

4. Automatizovaný monitoring 
mostov z pohľadu geodeta

Dlhodobý geodetický monitoring mostov 
umožňuje sledovať vybrané geometrické pa-
rametre pretvorenia mostného objektu po-
čas celej doby prevádzky. Poskytuje dôležité 
údaje na hodnotenie technického („zdravot-
ného“) stavu konštrukcií. Kvalita týchto úda-
jov je priamo úmerná rozsahu, podrobnosti, 
presnosti a v neposlednom rade aj periodici-
te monitorovania.

Základný interval geodetického monito-
rovania je spravidla 6 mesiacov a to najmä 
v jarnom a v jesennom období, aby bolo mož-
né zaznamenať zmeny technického stavu 
mosta pri relatívne podobných klimatických 
podmienkach. Výsledkom monitorovania je 
poznatok, ako vplýva horúce a búrkové letné 
obdobie alebo chladné a vlhké zimné obdo-
bie na stavebno-technický stav mosta. Z dl-
hodobého hľadiska sú takéto záznamy veľ-
mi cenné a zvyčajne sa aj realizujú dva až 
päť rokov od spustenia mosta do prevádzky. 
V ďalších rokoch sa spravidla kontrolné ge-
odetické merania realizujú postupne s väč-
ším časovým odstupom a to jeden, dva ale-
bo štyri roky v závislosti od zistených zmien 
posunov a pretvorení mostnej konštrukcie. 
Z celkovej hodnoty projektovaného sadania 
spodnej stavby sa vo všeobecnosti predpo-
kladá, že 80 % z celkového posunu nastane 
už počas výstavby a takmer 100 % z celko-
vého posunu nastane do 5 rokov od výstav-
by. Samotná nosná konštrukcia mosta však 
neustále podlieha pretvoreniu aj v ďalšom 
období, a to pôsobením prostredia, prevádz-
kového zaťaženia ako aj postupnou únavou 
a znižovaním kvalitatívnych vlastností mate-
riálu. Tieto zmeny môžu byť pozvoľné a dlho-
dobé alebo aj náhle a krátkodobé. Práve tie-
to zmeny môžu byť rozhodujúce pre stabilitu 
a bezpečnosť mostov.

Z pohľadu geodetov je potrebné upriamiť 
pozornosť na využitie nástrojov automatizá-
cie geodetických meraní a zabezpečiť ich 
vhodnú kombináciu s klasickým prístupom 
k dlhodobému monitoringu. V posledných 
rokoch sa aj v Slovenskej republike dostáva 
do čoraz väčšej pozornosti kontinuálne mo-
nitorovanie mostov automatizovanými mera-
cími systémami (AMS). Tento prístup nemá 
ambíciu úplne nahradiť klasické geodetické 
merania, ale skôr doplniť informácie o sprá-
vaní sa mostnej konštrukcie z krátkodobého 
hľadiska a identifi kovať zmeny, ktoré nie sú 
merateľné klasickými etapovými meraniami. 
AMS umožňuje sledovať správanie sa mos-
ta prakticky v reálnom čase a s krátkymi ča-
sovými periódami, podľa potreby aj kratšími 
ako 1 sekunda. Takéto merania teda umož-
ňujú poskytovať informácie aj o odozve kon-
štrukcie na vplyv záťaže automobilovej do-
pravy, chodcov a cyklistov, pôsobenie inten-
zity a smeru slnečného žiarenia, pôsobenie 
sily a smeru vetra, ale aj zmeny hladiny pre-
mostených riek a spodných vôd.

Úloha geodeta pri automatizovanom monito-
ringu spočíva najmä:
– vo vypracovaní geodetickej časti projek-

tu AMS,
– v spolupráci na inštalácii meracieho sys-

tému, realizácii základného merania,
– v kalibrácii AMS a stanovení matematic-

kých modelov na prepojenie vybraných 
relatívnych veličín meraných AMS s ab-
solútnymi geodetickými meraniami po-
sunov a pretvorení,

– vo vyhodnotení kontinuálnych meraní 
AMS podľa požiadaviek správcu mosta.

5. Všeobecné zásady pri návrhu 
automatizovaného monitoringu

Potreba automatizovaného monitoringu mos-
ta by mala vychádzať z analýzy rizík, ktorá sa 
spravidla realizuje vo fáze prípravy projekto-
vej dokumentácie. Analýza rizík v tomto prí-
pade zohľadňuje najmä:
– význam mosta v rámci existujúcej do-

pravnej infraštruktúry,
– veľkosť a časovú intenzitu predpoklada-

ného zaťaženia mosta,
– veľkosť a konštrukčné riešenie mosta,
– seizmicitu okolitého prostredia, geologic-

ké a hydrogeologické pomery podložia 
a klimatické podmienky,
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– riziká spojené s prevádzkou – fi nančné, 
materiálne a personálne zabezpečenie,

– celkovú fi nančnú rentabilitu meracieho 
systému [2].

Inštaláciu AMS je následne vhodné reali-
zovať počas výstavby mosta. V tejto fáze je 
možné sledovať stabilitu konštrukcie počas 
postupných zmien zaťaženia vplyvom vý-
stavby. Systém je možné využiť aj pri zaťažo-
vacej skúške a následne v rámci programu 
dlhodobého monitorovania mosta a diag-
nostike. Zhotoviteľ pri výstavbe, ako aj vlast-
ník mosta počas prevádzky tak môžu pruž-
ne reagovať na mimoriadne stavy posunov 
a pretvorení mosta a zaviesť konkrétne ope-
ratívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
výstavby, resp. prevádzky.

V súčasnosti nie sú dostupné rámcové štan-
dardy na návrh AMS na mostné objekty. 
Štandardizácia v tejto oblasti je vzhľadom 
na pomerne široké portfólio technológií 
a výrobcov snímačov veľmi náročná. Záro-
veň je vždy potrebné zohľadniť aj špecifi ká 
každého mosta, ktorý je svojim spôsobom 
unikátnym dielom zasadeným v jedinečnom 
hydrogeologickom prostredí a do existujú-
cej dopravnej infraštruktúry. Ide najmä o:
– veľkosť a konštrukčné riešenie mosta,
– materiálové vyhotovenie konštrukcie,
– priestorové možnosti vedenia komuni-

kačnej infraštruktúry.

Parametrizácia meracieho systému závisí aj 
od nasledujúcich požiadaviek:
– predmet monitorovania, t. j. objekty me-

rania, ich lokalizácia a hustota,
– účel monitorovania,

– požadované veličiny,
– časová rozlíšiteľnosť meraní.

Na základe parametrizácie meracieho sys-
tému je možné zadefi novať konkrétnu tech-
nologickú platformu alebo kombináciu via-
cerých platforiem. Podrobný návrh AMS je 
potrebné spracovať formou projektu. Ten 
sa vyhotoví ako súčasť projektu dlhodobé-
ho geodetického monitoringu, v rámci pro-
jektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
(mosta) alebo ako samostatná časť v rámci 
Plánu užívania mosta. Projektová dokumen-
tácia na realizáciu AMS vychádza zo základ-
ných požiadaviek na obsah projektu mera-
nia posunov stanovených v STN 73 0405 
a mala by obsahovať:
– predmet a účel merania s odôvodnením 

potreby realizácie meracieho systému
– charakter meraní (dlhodobé, resp. dyna-

mické merania),
– očakávané hodnoty posunov a ich spek-

trálnych charakteristík na základe vý-
sledkov numerického modelovania dlho-
dobých a dynamických pretvorení most-
nej konštrukcie,

– návrh metód merania vrátane rozboru do-
siahnuteľnej presnosti určenia posunov,

– návrh rozmiestnenia siete vzťažných 
a pozorovaných bodov,

– návrh parametrov komponentov mera-
cieho systému a topológie ich zapojenia,

– technické riešenie stabilizácie snímačov, 
meracích a komunikačných zariadení na 
vzťažných a pozorovaných bodoch,

– technické riešenie komunikačného pre-
pojenia jednotlivých komponentov a sys-
tému riadenia, registrácie a archivácie 
meraných údajov,

– harmonogram inštalačných prác systému,
– metodika spracovania a analýzy mera-

ných údajov,
– návrh organizačného zabezpečenia pre-

vádzky systému,
– rozpočet nákladov na obstaranie kompo-

nentov, inštalačné práce a prevádzkové 
náklady [2].

6. Automatizovaný merací systém 
mostných objektov v Bratislave

V súčasnosti rieku Dunaj premosťuje na 
území hlavného mesta Bratislavy 5 mostov. 
Správu a údržbu Mosta Lafranconi a Prístav-
ného mosta zabezpečuje Národná diaľnič-
ná spoločnosť, a. s. V prípade Mosta SNP, 
Starého mosta a Mosta Apollo sú tieto čin-
nosti zabezpečované Magistrátom hlav-
ného mesta Bratislava. Klasický geodetic-
ký monitoring je v prípade Starého mosta 
a Mosta SNP doplnený o prevádzku AMS 
na meranie pomerných pretvorení a teplo-
ty nosnej konštrukcie. Merací systém je po-
stavený na platforme technológie optických 
vlákien s optickou Braggovou mriežkou FBG 
(z angl. Fiber Bragg Grating) [3], [4], [5] 
a [6]. Výrobcom a dodávateľom meracie-
ho systému je spoločnosť Sylex, s. r. o. Na 
obidvoch mostoch sú osadené rovnaké ty-
py snímačov. Technológiu snímačov na bá-
ze FBG zvolil zhotoviteľ stavby novej nosnej 
konštrukcie Starého mosta (2014 – 2016) 
najmä po zohľadnení ich praktických výhod 
oproti klasickým elektronickým technológi-
ám (pomerne veľké dĺžky prepojovacej ka-
beláže, obmedzenia súvisiace s možnosťou 
inštalácie viacerých meracích ústrední na 
moste a pod.). V prípade Mosta SNP bolo 
hlavným dôvodom voľby rovnakej technolo-
gickej platformy zabezpečenie kompatibility 
meracích systémov na oboch mostoch.

6.1  Monitoring Starého mosta

V prípade Starého mosta (obr. 1 hore) sa 
s inštaláciou AMS uvažovalo už vo fáze pro-
jektovania rekonštrukčných prác a AMS bol 
inštalovaný počas výstavby novej nosnej 
konštrukcie v rokoch 2014 – 2016. Most 
slúži pre električkovú mestskú hromadnú 
dopravu aj chodcov a prepája centrum mes-
ta s mestskou časťou Petržalka.

Predmetom kontinuálneho monitoringu je 
meranie pomerných pretvorení a teploty 

Obr. 1 • Starý most (hore) a Most SNP (dolu)
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konštrukcie nosnej konštrukcie mosta. Na 
oceľovej nosnej konštrukcii s dvomi priehra-
dovými hlavnými nosníkmi s celkovou dĺž-
kou 465,40 m bolo osadených celkovo vyše 
20 snímačov pomerného pretvorenia na bá-
ze FBG mriežky a rovnaký počet snímačov 
teploty konštrukcie v 3 rezoch na účely dlho-
dobého monitoringu počas prevádzky mosta. 
Realizácia nosnej konštrukcie bola realizova-
ná technológiou vysúvania [7]. Pre monito-
rovanie pretvorenia počas realizácie týchto 
prác boli inštalované ďalšie snímače pretvo-
renia v 11 charakteristických rezoch nosnej 
konštrukcie (obr. 2). Napriek skutočnosti, že 
nebolo plánované nasledujúce využitie tých-
to snímačov počas prevádzky, ich pomer-
ne dobrý stav a stabilná prevádzka rozhodli 
o zaradení týchto komponentov do programu 
dlhodobého monitorovania. V súčasnosti je 
väčšina z týchto snímačov stále funkčná a po-
skytuje výsledky v reálnom čase.

6.2 Monitoring Mosta SNP

Dlhodobý monitoring Mosta SNP (obr. 1 ho-
re) prebieha v nepravidelných niekoľkoroč-

ných intervaloch od uvedenia do prevádz-
ky v roku 1972. Z hľadiska konštrukčného 
riešenia ide o pomerne výrazne atypickú 
432 m dlhú zavesenú oceľovú konštrukciu 
s jednostranným pylónom vo výške 86 m. 
Táto výrazná dominanta centra hlavného 
mesta predstavuje významný koridor vnút-
romestskej cestnej dopravy, ktorá prepája 
centrum mesta s mestskou časťou Petržal-
ka a zároveň je dôležitým uzlom z hľadiska 
napojenia na diaľničný obchvat hlavného 
mesta.

Dlhoročné výrazné účinky dopravy a po-
veternostné vplyvy na stabilitu mosta si vy-
žiadali prehodnotenie metodiky realizácie 
dlhodobého určovania posunov a pretvo-
rení. V roku 2018 bola na základe požia-
davky Magistrátu hlavného mesta Bratisla-
va spracovaná analýza doterajších výsled-
kov monitorovania mosta [8]. Podobne ako 
pri iných mostných objektov aj v tomto prí-
pade sa ukazuje, že časový interval klasic-
kých geodetických meraní napriek ich vyso-
kej kvalitatívnej úrovni nie je dostatočný. Na 
základe týchto výsledkov nie je možné sle-
dovať krátkodobé zmeny stability konštruk-
cie mosta počas bežnej prevádzky, ktoré sú 

spôsobené zmenou teploty konštrukcie, do-
pravou a pod. V predmetnej analýze bol pre-
to spracovaný návrh doplnenia súčasného 
systému monitorovania o AMS na meranie 
pomerných pretvorení nosnej konštrukcie 
mosta.

Na Moste SNP teda AMS meria pomer-
né pretvorenie a teplotu konštrukcie nosnej 
konštrukcie mosta (hlavného trámu a mos-
tovky) a vodorovné posuny mostného záve-
ru. Celkovo je na moste osadených 34 sní-
mačov pomerného pretvorenia, 13 sníma-
čov teploty konštrukcie a 1 snímač dĺžky, 
ktoré sú osadené v 12 charakteristických 
rezoch (obr. 3). Pozorované body na nosnej 
konštrukcii pre merania pomerných pretvo-
rení sú vo všetkých rezoch rozmiestnené 
na zvislých stenách hlavného nosného trá-
mu a krajnom západnom a východnom zvis-
lom tráme nosnej konštrukcie z vnútornej 
strany. Z hľadiska rozmiestnenia bodov vo 
zvislom smere sú body inštalované v dvoch 
výškových úrovniach – 0,15 m pod mostov-
kou a 0,15 m nad úrovňou spodného trámu 
nosnej konštrukcie pod spodným káblovým 
roštom, ktorý vedie pozdĺž hlavnej chodby 
nosnej konštrukcie mosta. Snímače teploty 

Obr. 2 • Rozmiestnenie snímačov na Starom moste



slovenský geodet a kartograf   1|2021 9h l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y

sú osadené v bezprostrednej blízkosti vybra-
ných snímačov pretvorenia. Od júla 2020 je 
v prevádzke aj snímač dĺžky, ktorý sa použí-
va na kontinuálne meranie vodorovných po-
sunov mostného záveru.

6.3 Charakteristika komponentov 
automatizovaného meracieho systému

Topológia meracieho systému je v súčas-
nosti štruktúrovaná do troch subsystémov 
(obr. 4):

– subsystém snímačov na Starom moste,
– subsystém snímačov na Moste SNP,
– serverová infraštruktúra.

Navrhnutá topológia umožňuje v budúcnos-
ti inštaláciu ľubovoľného počtu subsystémov 
na ďalších mostoch, ktoré budú pripojené 
k spoločnej serverovej infraštruktúre. Sub-
systémy snímačov majú na každom moste 
rovnakú topologickú štruktúru. Každý zo sub-
systémov je autonómny a môže byť určitý čas 
prevádzkovaný aj bez spojenia so serverom. 
Sú zložené z nasledujúcich komponentov:

– snímače pomerného pretvorenia Sylex 
SC-01/T,

– snímače teploty STS-01 (Starý most) 
a TP-02 (Most SNP),

– snímač dĺžky D-30,
– sústava trás optických káblov,
– interogátor Sylex S-line Scan 816 so šír-

kou pásma 80 nm a 16- kanálovým op-
tickým prepínačom,

– riadiaci počítač Sylex S-Line Comp,
– priemyselný dátový smerovač (router) 

Microtik s LTE rádiovým modemom 
a GPS prijímačom,
záložný zdroj.

Snímače Sylex SC-01/T (obr. 5 a 6) slúžia 
na meranie pomerných pretvorení mostnej 
konštrukcie. Snímače majú meraciu bázu 
s dĺžkou 0,35 m a integrovaný snímač teplo-
ty, ktorý umožňuje znížiť systematický vplyv 
zmeny teploty na merané hodnoty (tzv. Ter-
mo-Optický Efekt (TOE)). Snímače majú no-
minálny rozsah merania ±5000 μm.m-1, roz-
líšenie na úrovni 1 μm.m-1 a opakovateľnosť 
na úrovni 10 μm.m-1.

Snímač dĺžky Sylex D-30 (obr. 7) je súčas-
ťou meracieho systému na Moste SNP 
od júna roku 2020. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že predpokladané maximálne hodno-
ty vodorovných posunov mostného záveru 
boli na úrovni 200 mm, bol použitý štan-
dardne dostupný snímač dĺžky D-01 (s no-
minálnym rozsahom 100 mm), ktorý bol do-
plnený o prevodový mechanizmus tak, aby 
bolo možné merať posuny s rozsahom do 
300 mm. Vzhľadom na náročné konštrukč-
né riešenie je snímač v súčasnosti v testova-
cej fáze. Výrobcom deklarovaná rozlišovacia 
schopnosť snímača je na úrovni 0,1 mm, re-

Obr. 4 • Schéma topológie 
meracieho systému

Obr. 5 • Snímač 
pomerného pretvorenia 
Sylex SC-01/T a snímač 
teploty Sylex TP-
02 na Moste SNP

Obr. 6 • Snímač pomerné-
ho pretvorenia Sylex 
SC-01/T  a snímač teploty 
STS-01 na Starom moste

Obr. 3 • Rozmiestnenie snímačov na Moste SNP
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produkovateľnosť snímača (vonkajšia pres-
nosť) je na úrovni nižšej ako 3 mm v nomi-
nálnom rozsahu merania a opakovateľnosť 
(vnútorná presnosť) snímača je na úrovni 
nižšej ako 1 mm.

Všetky použité typy snímačov teploty (vráta-
ne integrovaných snímačov na zníženie vply-
vu TOE) majú integrovaný rovnaký typ FBG 
mriežky. Ich nominálny rozsah merania je 
od -20 °C do +60 °C. Rozlišovacia schop-
nosť snímačov je na úrovni 0,05 °C a opako-
vateľnosť na úrovni 0,15 °C.

Subsystém je spravovaný prostredníc-
tvom riadiaceho počítača inštalovaného na 
moste s inštalovaným riadiacim softvérom 
Sentinel s integrovaným rozhraním pre uží-
vateľské programovanie (API) (obr. 8). Mera-
cí proces prebieha prostredníctvom intero-
gátora (zariadenie na generovanie a spraco-
vanie optického signálu), ktorý je pripojený 
k riadiacemu počítaču. Prepojenie snímačov 
a interogátora je realizované jednovidovými 
(z angl. Single Mode) optickými káblami.

Oba subsystémy majú inštalovaný prie-
myselný dátový smerovač Microtik s inšta-
lovaným LTE rádiovým modemom na pripo-
jenie k mobilnej dátovej sieti a GPS prijíma-
čom s aktívnou externou GPS anténou pre 
synchronizáciu času.

Serverová infraštruktúra prevádzkova-
ná fi rmou GEOKOD, s. r. o. slúži na zber me-
raných údajov, ich archiváciu, vizualizáciu 
a posielanie upozornení z varovného systé-
mu v reálnom čase. Prenos meraných úda-
jov na databázový server spravovaný sof-
tvérom Infl uxDB prebieha cez zabezpečenú 
virtuálnu privátnu sieť (VPN). Archivované 
namerané údaje sú ďalej spracúvané a zo-
brazované vo webovej aplikácii založenej na 
webovej technológii Grafana.

Aplikácia je pre koncového užívateľa prí-
stupná v internetovom prehliadači na zákla-
de pridelených prístupových údajov. Systém 
umožňuje interaktívnym spôsobom zobra-

zovať údaje v ľubovoľnom časovom obdo-
bí od začiatku prevádzky meracieho systé-
mu. Podrobnosť zobrazenia údajov je závislá 
od preddefi novaného intervalu. Vizualizač-
ný systém je plne modulárny a v budúcnos-
ti ho bude možné rozšíriť o ďalšie spôsoby 
zobrazenia meraných údajov podľa potre-
by správcu mosta. Aplikácia zároveň obsa-
huje aj varovný systém s pomerne široký-
mi možnosťami defi novania úrovní informo-
vania správcu. V súčasnosti sú informácie 
o prekročení limitných hodnôt pretvorení po-
skytované e-mailom.

6.4 Vybrané poznatky z prevádzky AMS

AMS na Starom moste bol prevádzkovaný 
v roku 2015 počas výstavby a zaťažovacej 
skúšky. Následne bol opätovne spustený až 
v júli 2018. Od tohto termínu je kontinuál-
ne prevádzkovaný bez dlhodobého preruše-
nia. Na Moste SNP bol AMS uvedený do pre-

vádzky v januári 2019. Na oboch mostoch 
sú merania realizované v časovom intervale 
60 sekúnd.

Doterajšie výsledky meraní poukazujú na 
opodstatnenosť prevádzky meracieho sys-
tému na obidvoch mostoch a poukazujú na 
pomerne vysokú stabilitu prevádzky mera-
cieho systému. Výpadky meracieho systé-
mu sa vyskytujú len náhodne s pomerne níz-
kou početnosťou a majú prevažne charakter 
nevyhodnoteného signálu na optických sní-
mačoch. Sporadicky dochádza k preruše-
niu internetového pripojenia so serverovou 
infraštruktúrou. Tieto výpadky však nema-
jú vplyv na stratu údajov, keďže merania sú 
priebežne zálohované aj na riadiacich počí-
tačoch jednotlivých subsystémov.

Spracovanie meraných pomerných pretvo-
rení a teploty pozostáva z niekoľkých na 
seba nadväzujúcich krokov, ktoré sú v reál-
nom čase zobrazované vo webovej aplikácii 
Grafana:
– merané pomerné pretvorenia po eliminá-

cii systematického vplyvu termo-optické-
ho efektu,

– pomerné pretvorenia po eliminácii sys-
tematického vplyvu teplotnej rozťažnosti 
materiálu konštrukcie mosta,

– zvislé posuny určené pomocou expe-
rimentálneho matematického modelu 
z pomerných pretvorení.

– meraná teplota na jednotlivých pozoro-
vaných bodoch.

Priebeh týchto veličín je možné zobrazo-
vať v rôznych časových intervaloch – časové 
rady s pôvodným intervalom záznamu, ale-
bo ako denné, týždenné, mesačné prieme-
ry, prípadne mediány. Časové rady ponúkajú 
možnosti na interpretáciu výsledkov na zák-
lade spektrálnej analýzy. Tieto funkcionality 
sú v súčasnosti predmetom vývoja rozšíre-
nia webovej aplikácie Grafana.

Obrázok č. 9 zobrazuje ukážku dlhodobé-
ho priebehu meraných pomerných pretvo-
rení pred redukciou systematického vplyvu 
teplotnej rozťažnosti ocele a po jej zavede-
ní v strede mostného poľa č. 3 na Starom 
moste. Údaje sú z obdobia od opätovného 
spustenia AMS v júli 2018 do konca januá-
ra roku 2021.

Merania poskytujú podrobné informácie 
o vývoji pomerných pretvorení mostnej kon-
štrukcie. Tie vykazujú výrazne cyklický cha-

Obr. 7 • Snímač dĺžky Sylex D-30

Obr. 8 • Inštalačný rozvádzač s interogátorom a riadiacim 
počítačom – Starý most (hore) a Most SNP (dolu)
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rakter s dominantnými dennými a ročnými 
periódami a sú ovplyvnené najmä cyklický-
mi zmenami teploty konštrukcie.

Parametre teplotnej rozťažnosti ocele 
sa na oboch mostoch určujú lineárnou re-
gresiou z meraných pretvorení. V prípade 
Mosta SNP nie je známy presný druh oce-
le, z ktorého je konštrukcia vyrobená. Tep-
lotná rozťažnosť sa v prípade Starého mosta 
pohybuje na úrovni od 10,5 μm.m-1.°C-1 do 
13,5 μm.m-1.°C-1.

Po redukcii z teplotnej rozťažnosti oce-
le je možné sledovať zmeny pomerných 
pretvorení vyvolaných zaťažením konštruk-
cie vplyvom dopravy. Nepriamo je možné 
pozorovať vývoj v dopravnom zaťažení nie-
len v rámci dňa (napr. ranné a popoludňaj-
šie dopravné špičky alebo ustálený priebeh 
v nočných hodinách), ale aj zmeny v rámci 
pracovného týždňa. V meraných časových 
radoch je možné pozorovať rozdielny vývoj 
pretvorenia vplyvom dopravy počas pracov-
ných a víkendových dní.

Z doterajších meraní boli zaznamenané aj 
viaceré zaujímavé poznatky z vývoja pretvore-
nia mostov počas viacerých všeobecne zná-
mych aj mediálne atraktívnych udalostiach. 
Pomerne dobre je napríklad zdokumentova-
ný vývoj pretvorenia vplyvom zmien zaťaže-
nia Mosta SNP počas protestu farmárov vo 
februári roku 2019. Zaujímavý je aj vplyv cel-
kového nižšieho vplyvu dopravy na mostoch 
počas tohtoročných núdzových stavov vyhlá-
sených vládou SR. V neposlednom rade je 
možné pozorovať na Moste SNP aj vplyv re-
konštrukcie oboch lávok pre chodcov.

Na Moste SNP je od spustenia do pre-
vádzky v roku 1972 realizovaný dlhodobý 
geodetický monitoring pretvorenia trámu 
mosta vo zvislom smere. Po 49 rokoch trám 
poklesol o viac ako 10 cm, čo spôsobilo aj 

významnú zmenu v pomernom pretvorení 
samotného trámu aj v pozdĺžnom smere. 
Meraná zmena pomerného pretvorenia trá-
mu má vplyv na zvislé posuny trámu. Most 
SNP je atypická mostná konštrukcia, kde 
je náročné určiť exaktný vzťah medzi zme-
nou pomerného pretvorenia a zvislým po-
sunom, ktorý je výsledkom celkového tep-
lotného a mechanického zaťaženia. Jedným 
z riešení je modelovanie pretvorenia pomo-
cou metódy konečných prvkov (z angl. Fini-
te Element Method – FEM), ktoré používajú 
projektanti a stavební inžinieri z oblasti sta-
tiky mostných konštrukcií. FEM model, kto-
rý by umožnil modelovať pretvorenie mosta 
vplyvom zmien teploty a zaťaženia, správca 
mosta napriek dlhodobým výzvam stále ne-
má k dispozícii. Pre potreby nastavenia ope-
ratívneho varovného systému sme navrhli 
experimentálny matematický model trans-
formácie zmien pomerných pretvorení na 
zvislý posun na základe meraných hodnôt 
teploty a relatívneho pomerného pretvore-
nia v systéme AMS.

Na verifi káciu modelu sú opakovane re-
alizované geodetické merania zvislých po-
sunov trámu mosta priestorovou polárnou 
metódou (niekoľko ráz počas rokov 2019 až 
2020). Všetky merané údaje sú časovo syn-
chronizované a štatisticky vyhodnotené po-
mocou regresného modelovania príčinnej 
závislosti premenných. V prvom kroku bo-
la určená regresná funkcia odhadu pomer-
ného pretvorenia od teploty s koefi cientom 
spoľahlivosti na úrovni 0,95 a so strednou 
chybou odhadnutej hodnoty lineárnej funk-
cie 15 mm/km. Reziduálne pomerné pretvo-
renie je defi nované ako rozdiel medzi mera-
ným pomerným pretvorením a odhadnutou 
hodnotou pomerného pretvorenia spôsobe-
nou teplotnou rozťažnosťou materiálu kon-

štrukcie. V druhom kroku boli určené regres-
né funkcie odhadu celkového zvislého po-
sunu trámu vo vybraných priečnych rezoch 
trámu, kde príčinnou – nezávislou premen-
nou bolo reziduálne pomerného pretvorenie 
a závislou premennou boli geodeticky vy-
hodnotené celkové zvislé posuny trámu od 
roku 1972. Výstižnosť odhadu zvislého po-
sunu je vyššia ako 80 % so strednou chybou 
7 mm. Týmto spôsobom sa realizuje aj určo-
vanie zvislých posunov na Starom moste.

Na obr. 10 vidno ukážku určenia zvis-
lých posunov počas vypúšťania vodovodné-
ho potrubia, ktoré je umiestnené na Moste 
SNP. Možno vidieť, že vplyv zaťaženia vodo-
vodného potrubia je významný na pretvo-
renie nosnej konštrukcie. Určenie celkové-
ho zvislého posunu trámu pod najdlhšími 
závesnými lanami z pomerného pretvore-
nia a teploty sa vzťahuje k pozdĺžnej osi trá-
mu mosta (modrá farba). Priestorovou po-
lárnou metódou boli merané v tomto reze 
4-4 priestorové posuny na pozorovaných 
bodoch T17 na západnej strane (červená 
farba) a T18 na východnej strane trámu (žl-
tá farba). Na grafe vidno vplyv krátkodobé-
ho premenlivého prevádzkového zaťaženia 
trámu na jeho priehyb v rozsahu do 30 mm 
ako aj zníženie zaťaženia po čiastočnom vy-
pustení vody v potrubí v tráme mosta, keď 
sa trám nadvihol o 40 mm. V období medzi 
16:00 a 19:00 boli priestorovou polárnou 
metódou určené zvislé posuny na východnej 
strane trámu s hodnotou nižšou o 15 mm 
voči západnej strane. Táto skutočnosť bola 
spôsobená nerovnomerným vypúšťaním vo-
dy z potrubí na oboch stranách trámu.

Obrázok č. 11 predstavuje ukážku dlho-
dobého vývoja vodorovných posunov (v sme-
re pozdĺžnej osi mosta) mostného záveru nos-
nej konštrukcie Mosta SNP od 01.07.2020 
do 16.12.2020. Smer posunov (znamienko) 
je totožný s orientáciou miestneho súradni-
cového systému na meranie priestorových 
posunov pomocou UMS. Záporná hodno-
ta posunu predstavuje „skracovanie“ nosnej 
konštrukcie a opačne kladná hodnota pred-
stavuje jej „predĺženie“. Posuny vykazujú vý-
razný periodický charakter s dennými perió-
dami s výraznou koreláciou s teplotou kon-
štrukcie. Vzájomnú koreláciu zmien posunov 
a teploty konštrukcie potvrdzuje aj pomerne 
vysoká hodnota priemerného koefi cientu ko-
relácie na úrovni 0,988. Z analýzy doterajších 
meraní možno konštatovať, že pri zmene tep-

Obr. 9 • Priebeh meraných pomerných pretvorení na Starom moste v strede mostného poľa č. 3 
v období od 07/2018 do 01/2021
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loty konštrukcie o 1 °C dochádza na pozoro-
vanom bode k vodorovnému posunu na prie-
mernej úrovni 5,5 mm.

Pomocou metód vzájomnej spektrálnej 
analýzy sa realizuje určenie vzájomnej pe-

riódy a fázový posun zmeny posunov a tep-
loty konštrukcie, čo je možné interpretovať 
ako odozvu konštrukcie na zmeny teploty. 
V predmetnom časovom rozsahu meraní 
sa vyskytuje cyklická zložka štatisticky vý-

znamnou periódou na úrovni 24 hodín. Iné 
významné periódy zmien pretvorení nebo-
li identifi kované. Priemerný fázový posun 
zmeny posunu na zmenu teploty je na prie-
mernej úrovni 1,03 hodiny, ktoré korešpon-

Obr. 10 • Porovnanie zvislých posunov počas vypúšťania vodovodného potrubia nosnej konštrukcie dňa 30.03.2019 na Moste SNP

Obr. 11 • Priebeh vodorovných posunov mostného záveru Mosta SNP meraných snímačom D-30
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týchto meraniach pohybovala v intervale od 
17 °C do 35 °C. V zmysle záverov z mimo-
riadnej prehliadky mosta realizovanej v roku 
2019 takéto zmeny nemajú vplyv na globál-
nu tuhosť konštrukcie [9]. Matematický mo-
del predmetnej analýzy a možnosti aplikácie 
pri spracovaní časových radov údajov mera-
ných AMS môže čitateľ nájsť v [2].

7.  Záver

Z hľadiska budúcnosti sa AMS plánuje do-
plniť o ďalšie komponenty, ktoré doplnia in-
formácie o posunoch a pretvoreniach moni-
torovaných mostov. V prípade Mosta SNP je 
aktuálne prioritou doplnenie systému o sní-
mače na monitorovanie síl v závesoch nos-
ných lán. Na Starom moste je plánované do-
plnenie snímačov pretvorenia na vybrané 
technologické prvky, ktorých namáhanie 
ovplyvňuje aj pretvorenia nosnej konštruk-
cie. Výhľadovo Magistrát mesta Bratislava 
uvažuje aj o rozšírení AMS na Moste Apollo.

Automatizované meracie systémy na 
kontinuálne monitorovanie mostných objek-
tov, napriek ich pomerne veľkému rozšíre-
niu vo svete, sa na území Slovenskej repub-
like využívajú ešte stále sporadicky. V kom-
binácii s klasickými etapovými meraniami 
však môžu priniesť správcovi mosta cenné 
informácie o vývoji posunov a pretvorení 
s krátkymi časovými periódami, podľa po-
treby kratšími ako 1 sekunda. Vďaka týmto 
informáciám môže správca mosta opera-
tívne reagovať na potenciálne rizikové uda-
losti a realizovať primerané opatrenia na za-
bezpečenie bezpečnosti prevádzky mostov. 
Spoľahlivo nastavený varovný systém umož-
ní realizovať operatívne kontroly a opravy 
častí mosta, kde je indikovaný problém. Ta-

kéto informácie majú priamy dosah na zvý-
šenie bezpečnosti a životnosti mosta, keďže 
správca je informovaný o všetkých potenci-
álnych problémoch v reálnom čase.
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dujú aj s výsledkami analýzy dlhodobého 
merania priestorových posunov Mosta SNP 
realizovanej v r. 2014 [2]. Koreláciu štatis-
ticky významnej periódy zmien pretvorenia 
a teploty preukazuje okrem výsledkov kore-
lačnej analýzy aj koherencia porovnávaných 
pretvorení a zmien teploty na úrovni hodno-
ty 0,989, ktorá je vztiahnutá k dennej perió-
de. Matematický model vzájomnej spektrál-
nej analýzy a možnosti aplikácie pri spraco-
vaní časových radov údajov meraných AMS 
môže čitateľ nájsť v [2].

AMS na obidvoch mostoch je zároveň 
možné kedykoľvek prekonfi gurovať na dy-
namické merania s maximálnou frekvenciou 
záznamu na úrovni 200 Hz, čo je limitované 
dostupným interogátorom. Pri realizácii tých-
to meraní však nie je možné realizovať pre-
nos meraných údajov na databázový server 
v reálnom čase. Dôvodom sú vysoké náro-
ky na objem prenášaných údajov, ktoré sú-
časný spôsob prepojenia subsystémov so 
serverovou infraštruktúrou nie je schopný 
zabezpečiť. Tieto merania je následne mož-
né využiť pri modálnej analýze dynamických 
pretvorení (kmitanie mosta) konštrukcie. Na 
Moste SNP sa testovacie dynamické mera-
nia realizovali v auguste 2019, v rámci kto-
rých bol odhadnutý vplyv teplotných zmien 
na vlastné frekvencie kmitania nosnej kon-
štrukcie. Výsledky boli porovnané s dynamic-
kými meraniami vykonanými v rokoch 2014, 
2016 a 2019 [2] a [9]. Dominantné vlast-
né frekvencie na úrovni 0,82 Hz, 1,47 Hz, 
a 2,04 Hz korešpondujú s výsledkami uve-
dených meraní s odchýlkami nižšími ako 
0,15 Hz. Zároveň je možné konštatovať, že 
zmena vlastných frekvencií kmitania počas 
realizácie testovacích meraní nepresiahla pri 
žiadnej frekvencii odchýlku 0,1 Hz od jej prie-
mernej hodnoty. Teplota konštrukcie sa pri 
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Abstrakt:

Článek se zabývá analýzou požadavků 
na přesnost prostorové polohy koleje a po-
stupy budování vytyčovací sítě nebo želez-
ničního bodového pole. S ohledem na nut-
nost průběžné obnovy, provozem stavby 
zničené části vytyčovací sítě, je třeba pro 
zachování homogenity dodržovat základ-
ní principy vzájemné návaznosti a přes-
nosti dílčích měřených veličin. Přesnostní 
parametry odvozené na zjednodušeném 
modelu jsou z hlediska jejich praktické re-
alizovatelnosti vysoké, ale zároveň v terénu 
dosažitelné a zaručující dostatečnou homo-
genitu vytyčovací sítě nebo železničního 
bodového pole pro automatizované tech-
nologie měření prostorové polohy koleje. 
Výsledky analýzy jsou podpořeny výsledky 
pilotního ověření přesnosti v železničním 
bodovém poli na třech úsecích.

1  Úvod

Se zvyšujícími se požadavky na kapacitu, 
rychlost, spolehlivost a komfort železniční 
dopravy a potřebou budování nových vyso-
korychlostních tratí, vzrůstají také požadav-
ky na jakost stavební realizace dráhy. Sou-
částí celkové jakosti stavby je i splnění poža-
davků na geometrickou přesnost prostorové 
polohy koleje. Prostorovou polohou koleje 
se rozumí množina bodů osy koleje jedno-
značně určených v projektu polohopisný-
mi souřadnicemi a nadmořskou výškou [1]. 
V České republice se prostorová poloha ko-
leje dokumentuje v závazných geodetických 
referenčních systémech S-JTSK a Bpv [2]. 
Vztažným systémem pro realizaci geomet-
rické přesnosti prostorové polohy koleje je 
geodetická vytyčovací síť.

Analýza přesnosti a udržitelnosti prostorové polohy koleje 
od železničního bodového pole

2  Přesnost prostorové polohy koleje

Požadavek na geometrickou přesnost pro-
storové polohy koleje vychází z požadavku 
ČSN 73 6360-2 (2013) [3], čl. 6.4.1, který 
specifi kuje mimo jiné, že „Absolutní příčná 
polohová odchylka osy koleje od její projek-
tované polohy nesmí být při přejímce prací 
v koleji s vložením nového materiálu větší 
než ±10 mm, s vložením užitého materiá-
lu ±15 mm a při přejímce ostatních prací 
nesmí být větší než ±20 mm, přičemž vzá-
jemná odchylka příčné vzdálenosti osy ko-
leje a hrany nástupiště musí být dodržena 
v hodnotách +20 mm od projektované po-
lohy, -0 mm od jmenovité hodnoty”.

A dále „Absolutní výšková odchylka ni-
velety temene nepřevýšeného kolejnicové-
ho pásu od její projektované nadmořské 
výšky nesmí být při přejímce prací v koleji 
větší než +10 mm, -20 mm, přitom vzájem-
ná výšková vzdálenost spojnice temen ko-
lejnicových pásů a horní plochy nástupiště 
v projektované výšce 550 mm musí být do-
držena v hodnotách -20 mm, +0 mm”.

Fakticky lze požadavky přesnosti dle 
ČSN 73 6360-2 chápat tak, že prostorová 
poloha koleje má být realizována stavebně 
v tolerancích ve vodorovné složce 20 nebo 
40 mm a ve výškové složce 30 mm. Uváží-
me-li, že stavební tolerance v sobě zahrnuje 
3 dílčí složky a to nejistotu stavebních dílců 
(mezní odchylka stavebních dílců), nejistotu 
montážních stavebních prací (mezní odchyl-
ka montáže) a nejistotu vytyčení (mezní od-
chylka vytyčení), pak si je třeba položit otáz-
ku, jak zajistit praktickou neměnnost vztaž-
ného systému (geodetické vytyčovací sítě) 
po celou dobu realizace stavby, od kterého 
jsou požadavky na geometrickou přesnost 
prostorové polohy koleje posuzovány.

Některé hodnoty mezních vytyčovacích od-
chylek prostorové polohy, dle ČSN 73 0420-2 
[4] uvedené v její Tabulce 16, nekorespondují 
s požadavky na prostorovou polohu. 

ČSN 73 6360-2 (2013) [3] neboť krité-
riem specifi kace přesnosti prostorové polo-

hy v ČSN 73 0420-2 je návrhová rychlost 
a kritériem specifi kace v ČSN 73 6360-
2 je rozlišení podle stavebně vkládaného 
materiá lu. Obě zmíněné technické normy 
jsou součástí smluvních podmínek mezi ob-
jednatelem a zhotovitelem stavby.

3  Vztažný systém stavby

Technické normy, přestože to v nich není 
explicitně zdůrazněno, vychází z klíčového 
předpokladu stability a neměnnosti geode-
tické vytyčovací sítě stavby nebo bodů že-
lezničního bodového pole (ŽBP). Požadavky 
na přesnost geodetické vytyčovací sítě byl 
řešen, např. v [5]. Současná příprava a pro-
jektování železničních staveb trvá několik 
let a během takto dlouhého časového inter-
valu dochází ke zničení původní geodetické 
sítě použité pro geodetické zaměření pro 
projekt. Realizovatelnost projektu je pod-
míněna nutností realizace prostorové polo-
hy klíčových návazností stavby. Vytyčovací 
síť ve fázi výstavby nebo železniční bodové 
pole ve fázi provozování a údržby prostoro-
vé polohy koleje podléhá více, či méně geo-
metrickým změnám (přetvořením), kterým 
nelze zabránit a to v důsledku vlivu staveb-
ních prací nebo statického a dynamického 
namáhání provozováním železniční doprav-
ní cesty. Nutnost umísťování geodetických 
bodů vytyčovací sítě nebo ŽBP v blízkosti 
prostoru deformační zóny dopravní cesty je 
vyvoláno potřebou jejich praktické použitel-
nosti pro daný účel. Dalšími příčinami nesta-
bility mohou být také nevhodné geologické 
poměry a způsob stabilizace geodetických 
bodů. Dalším nepříznivým faktorem ve fázi 
výstavby z hlediska neměnnosti vytyčova-
cí sítě stavby může být částečné nebo úpl-
né zničení původních bodů vytyčovací sítě 
v důsledku postupu výstavby s následnou 
nutností jejího přeurčení. Proměnlivost po-
lohy anebo výšky vytyčovací sítě, vyvolaná 
výše zmíněnými souvislostmi, zakládá pro-
blém její nehomogenity. Nehomogenita vy-
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tyčovací sítě pak působí problémy při využi-
tí automatizovaných technologií měření pro-
storové polohy koleje, které se při orientaci 
měřicího systému navazují na vytyčovací síť. 
Nehomogenity vytyčovací sítě vznikají i při 
přeurčení souřadnic zničených bodů vytyčo-
vací sítě, kdy se v optimálním případě po-
hybujeme v rámci nevyhnutelných nejistot 
měření (náhodných i systematických), ale 
nikdy nelze obnovit zničené body do přes-
ně původní polohy. Proto je třeba pracovat 
i v souvislostech etap výstavby a zabezpe-
čit, aby ke zničení bodů vytyčovací sítě ne-
bo jejich přeurčení pokud možno nedochá-
zelo ve fázích výstavby, kdy jsou požadavky 
na přesnost a homogenitu vytyčovací sítě 
nejvyšší. Pro realizaci zemních prací jsou po-
žadavky na geometrickou přesnost vytyčo-
vací sítě benevolentnější, než při výstavbě 
na přesnost nejnáročnějších typů staveb-
ních konstrukcí, např. mostů, tunelů, hran 
nástupišť přilehlých ke koleji a samotné ko-
leje. Polohová a výšková přesnost vytyčova-
cí sítě nebo ŽBP musí vyhovovat nejpřísněj-
šímu požadavku na přesnost prostorové po-
lohy objektu, který z něj má být vytyčením 
realizován a to ve fázích přípravy a projek-
tování stavby, ve fázi realizace stavby a její-
ho uvedení do provozu a ve fázi po uvedení 
do provozu, přičemž homogenizaci a případ-
né zpřesnění vytyčovací sítě je třeba reali-
zovat ve vhodnou chvíli v kontextu postupu 
výstavby. Typickým příkladem vzniku neho-
mogenit ve vytyčovací síti je poškození ne-
bo zničení bodů vytyčovací sítě provozem 
stavby s následnou nutností jejich obnovení. 
Přitom je třeba spolupracovat s investorem, 
aby při přejímce nedocházelo k rozporupl-
ným výsledkům kontrolních nebo ověřova-
cích měření vykonaných investorem. Ve fá-
zi provozování dráhy je nutné prostorovou 
polohu koleje udržovat a za tím účelem je 
třeba vždy zkontrolovat geometrickou přes-
nost železničního bodového pole. Homoge-
nita železničního bodového pole je zásadní 
zejména pro využití automatizovaných tech-
nologií údržby prostorové polohy koleje.

4  Analýza přesnosti prostorově 
polohy koleje

Udržení homogenity a přesnosti vytyčovací 
sítě nebo ŽBP je možné pouze při respek-
tování zásad hierarchické návaznosti poža-
davků na přesnost a příslušných možností 

současných měřicích technologií. Pro ma-
tematického a stochastického modelování 
lze zjednodušit konfi gurační model vztaž-
ného systému tak, že např. primární sys-
tém na železnici je tvořen geodetickými bo-
dy ve vzájemné vzdálenosti cca 1 km určo-
vaných technologií GNSS a tento primární 
systém je podél trati zahušťován geodetic-
kými body sekundárního systému ve vzá-
jemné vzdálenosti cca 200 m určovaných 
metodou polygonového pořadu. Primární 
a sekundární systém tvoří vztažný základ, 
ke kterému se stavebně realizuje a posuzuje 
prostorová poloha koleje a poloha zajišťova-
cích značek. Prostorová poloha je určována 
v závazném geodetickém referenčním sys-
tému S-JTSK, výška v závazném výškovém 
systému Bpv. Vyskytuje-li se na trase objekt 
se zvýšenými nároky na skladebnou přes-
nost (mosty, tunely), je nutné řešit tuto sku-
tečnost formou lokální (objektové) vytyčova-
cí sítě v lokálním souřadnicovém systému 
vhodně navázané na nejbližší body primár-
ního a sekundárního systému.

Podrobné metodické návody [6], [7] řeší 
detailně budování a správu železniční bodo-
vé pole. Následná analýza v tomto textu je 
technickou úvahou o základních souvislos-
tech metod měření a přesnosti.

4.1  K problematice měření bodů 
primárního systému

Určování bodů primární sítě ve vzájemné 
vzdálenosti cca 1 km podél železniční tra-
ti se v současnosti řeší technologií GNSS. 
Zpracování metodiky [9] a její pilotní ověře-
ní doložilo vhodnost této technologie pro da-
ný účel. Body primární sítě lze mezi sebou 
reálně určit s přesností danou standardní 
odchylkou 5 mm, tzn. s praktickou jistotou 
s mezní odchylkou 10 mm při použití koefi -
cientu spolehlivosti K=2 (P=0,90, a= 10%). 
Tato přesnost, díky použité technologii GN-

SS-RTK, se vztahuje vzhledem k nejbližším 
bodům permanentní sítě CZEPOS. Princip 
použité technologie GNSS-RTK je založen 
na délce observace 5 min. a opakování ob-
servace minimálně 3x, s časovým odstupem 
mezi observacemi 3 až 4 hodiny. V případě 
problematických observačních podmínek 
pro technologii GNSS z hlediska zákrytů ob-
zoru je třeba využít softwarový nástroj pro 
modelování překážek obzoru a plánování 
observace GNSS na bázi almanachu družic. 
Ve složitějších terénních podmínkách je tře-
ba řešit i optimalizaci logistiky měření v te-
rénu [12].

Při pilotním ověření metodiky [9] na 3 
různých úsecích železničních tratí byla do-
sažená přesnost měření vypočtena z rozpty-
lu experimentálně pořízených n sad nezávis-
lých trojic měření bodů primárního systému. 
Každá datová sada byla pořízena třemi ne-
závislými subjekty a třemi různými aparatu-
rami GNSS (Leica System 1200 s anténou 
AT504, Trimble GeoXR 6000 s anténou 
Trimble Tornado a Trimble R8-2 s integrova-
nou anténou Trimble R8-2). Při GNSS měře-
ní v reálném čase bylo použito dvou nezá-
vislých síťových řešení a to v síti permanent-
ních stanic CZEPOS (služba MAX) a Trimble 
VRS NOW. Z experimentálních měření vy-
hodnocené standardní odchylky s aritmetic-
kého průměru trojího zaměření dílčího bodu 
primárního systému ve dvou kolmých smě-
rech X, Y v horizontální rovině kartografi cké-
ho zobrazení S-JTSK jsou uvedeny v Tab. 1 
včetně údaje rozsahu výběrových sad trojic 
měření.

Zásadní roli z hlediska geometrické 
přesnosti hraje i převod souřadnic ETRS 
získaných technologií GNSS do národní-
ho systému S-JTSK a také jeho homogeni-
ta. Správa železnic převod do S-JTSK v sou-
časnosti realizuje prostřednictvím lokálních 
transformačních klíčů. Návrhem metodi-
ky [9] bylo doporučeno použít jednotného 
transformačního klíče pro ČR. Analýzou 

Tab. 1 • Dosažená přesnost určení bodů primárního systému [9].

Pilotně měřené úseky železničních tratí
X 

[mm]
Y 

[mm]
Rozsah výběrového souboru 

trojic měření n
trať Opava – Krnov 
(úsek Opava – Skrochovice – 14 km) 5 4 39

trať Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí
(úsek Černotín – 2 km) 4 5 30

trať Beroun – Rakovník
(úsek Nižbor – Roztoky u Křivoklátu – 17 km) 4 4 30
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jednotného transformačního klíče ČR ver-
ze 1202 (2013) bylo zjištěno, že jeho lo-
kální geometrické deformace se pohybují 
v 87% od 0 mm do 10 mm na 1 km, v 11% 
od 10 mm do 20 mm na 1 km a ve 2% 
od 20 mm do 30 mm na 1 km. Tyto hodno-
ty geometrických deformací (nehomogenit) 
systematicky nepříznivě ovlivňují určení bo-
dů sekundární sítě, které jsou budovány te-
restrickým měřením metodou polygonové-
ho pořadu v návaznosti na body primární 
sítě. Mírného zlepšení geometrických vlast-
ností jednotného transformačního klíče ČR 
bylo dosaženo v roce 2018 zavedením upra-
veného jednotného transformačního klíče 
ČR, u kterého se lokální geometrické defor-
mace pohybují v 92% od 0 mm do 10 mm 
na 1 km, v 7% od 10 mm do 20 mm na 1 km 
a v 1% od 20 mm do 30 mm na 1 km. Pou-
žití jednotného transformačního klíče je pro-
to žádoucí neboť jednotnou transformací je 
zaručena opakovatelnost určení polohové 
složky (výsledky by byly vždy stejně defor-
mované). Pro dosažení optimálního soula-
du terestricky měřených délkových veličin 
a družicově určovaných souřadnic v S-JTSK 
by bylo potřebné defi novat nový jednotný 
transformační klíč, jehož geometrické defor-
mace by byly menší než 5 mm na 1 km.

4.2  K problematice měření bodů 
sekundárního systému 

Předpokládejme pro jednoduchost model 
řešení, kdy body sekundární sítě budujeme 
polygonovým pořadem v návaznosti na bo-
dy primárního systému. Předpokládejme dá-
le, že vzájemná vzdálenost bodů primární sí-
tě S=1 000 m, počet vrcholů polygonového 
pořadu n = 6, délka stran v polygonovém 
pořadu Si = 200 m (obr. 1).
Zjednodušeně pro přímý rovnostranný po-
lygonový pořad lze vypočítat standardní od-
chylku v podélném směru ze vztahu např. 
dle [10], [11]

22 )1( SL n    (1)

a standardní odchylku v příčném směru ze 
vztahu dle

   (2)

kde σs je standardní odchylka měření délek, 
σω je standardní odchylka měření úhlů.

Např. pro celkovou délku jednostranně při-
pojeného a jednostranně orientovaného 
polygonového pořadu S=1 000 m, počet 
vrcholů n=6, standardní odchylku měření 
délek σs= 3 mm a standardní úhlovou od-
chylku σω= 0,3 mgon, bude v koncovém 
bodě polygonového pořadu 

standardní odchylka v podélném směru 

22 )16( SL    (3)

σL = 6,7 mm (4)

a standardní odchylka v příčném směru 

   (5)

σq = 7,0 mm  (6)

Velikost standardní příčné odchylky 
 σq = 7,0 mm, resp. mezní odchylky 14 mm 

koncového bodu polygonového pořadu je 
cca prakticky o 1/3 vyšší ve srovnání s přes-
ností určení bodu primárního systému tech-
nologií GNSS ve formě standardní příčné 
odchylky

 
σX,Y = 5,0 mm, resp. mezní od-

chylky 10 mm. Proto je oprávněné vyšší 
přesnosti určení bodů primárního systému 
využít k fi xaci (neměnnosti při výpočtu) pro-
storové polohy polygonového pořadu.

Fixací souřadnic obou koncových bodů poly-
gonu vetknutého mezi body primárního sys-
tému se projeví maximální odchylky v polovi-
ně polygonového pořadu.

Standardní odchylka v podélném směru pro 
n = 4, σS = 3 mm  (pro 3 polygonové stra-
ny, S=600 m)

22 )14( SL    (7)

σL = 5,2 mm  (8)

a standardní odchylka v příčném směru

   (9)

σq = 3,5 mm  (10)

Přesnost určení bodu uprostřed vetknutého 
polygonového pořadu, při fi xaci koncových 
bodů primárního systému, odpovídá približ-
ně přesnosti aritmetického průměru dvojího 
určení koncového bodu volného polygono-
vého pořadu poloviční délky vypočteného 
z jednoho a druhého koncového bodu pri-
mární sítě. Pro výše uvedený číselný příklad 
by tomu odpovídající standardní odchylka 
v příčném směru (pro 3 polygonové strany, 
S=600 m) byla

   (11)

a mezní příčná odchylka, pro koefi cient spo-
lehlivosti t=2 (P=0,95, α=5%), bude

δ⁻q = t σ⁻q = 5 mm  (12)

Praktické dosažení přesnosti měření délek 
specifi kované standardní odchylkou 
σs = 3 mm je při použití dnes běžných elek-
tronických univerzálních měřicích stanic re-
álné. Větším problémem může být praktické 
dosažení potřebné úhlové přesnosti specifi -
kované standardní odchylkou 
σω = 0,3 mgon zejména s ohledem na ne-
příznivé působení refrakce. Ale celkově lze 
předpokládat, že dosažení přesností měře-
ní, s využitím současné nejmodernější měři-
cí techniky, je prakticky realizovatelné.
Pro určení polohy bodů sekundární sítě lze 
tedy použít měřidla úhlové přesnosti třídy 
přístrojů dle (DIN 18723, ČSN ISO 17123-
3) specifi kované σω0 = 1’’ (0,3 mgon) vyjí-
mečně 2’’ (0,6 mgon) a měřit v minimálním 
počtu opakování specifi kovaných v Tab. č. 1.
Obecný vzorec pro výpočet počtu opakování 

Obr. 1 • Modelový příklad konfigurace bodů GNSS primárního a bodů sekundárního systému

ωσσ iq Snnn −−=

ωσσ −−=q

ωσσ −−=q

mmq
q
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σ
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měření úhlu v polygonovém pořadu

   (13)
2

2
0








n
 

kde  σω0 je úhlová přesnost přístroje 
specifi kovaná výrobcem

  σω je požadovaná úhlová přesnost
  n je počet opakování (počet skupin)

Tab. č. 1: Přehled počtu n opakování v kontextu požadované 
úhlové přesnosti

Požadovaná 
úhlová přesnost Úhlová specifikace přístroje σω0 

σω 1’’ (0,3 mgon) 2’’ (0,6 mgon)

0,3 mgon min. n=1 min. n=4

Při měření v polygonovém pořadu
mezní odchylka rozdílu dvojice měření úhlu 
s přesností σω = 0,3 mgon, pro koefi  cient 
spolehlivosti t =2 (P=0,95, α =5%)

mgont 8,02     (14)

Mezní odchylka od střední hodnoty měření 
úhlu měřeného v počtu tří a více opakování 
s přesností σω = 0,3 mgon, pro t = 2 
(P=0,95, α=5%)

mgontv 6,0   (15)

4.3  K problematice měření zajišťovacích 
značek

Zajišťovací značky jsou určovány měřením 
v hierarchické návaznosti k sekundárnímu 
systému a ten je předtím navázán do primár-
ního systému. Předpokládejme vzájemnou 
vzdálenost mezi sousedními zajišťovacími 
značkami max. S=100 m (pro poloměry ob-
louku R > 2 000 m).

Mezní odchylka v příčném směru mezi sou-
sedními zajišťovacími značkami 

δΔq = 5 mm (16)

Aktualizací dřívejšího předpisu S3 [1], kde 
byla specifi kována relativní přesnost mezi 
sousedními zajišťovacími značkami, v no-
vější verzi předpisu S3 [12] je specifi kována 
mezní odchylka rozdílu dvojího určení zajiš-
ťovací značky. Pro analýzu přesnosti je pou-
žito přísnějšího kriteria dle [1].

Mezní odchylka v příčném směru jedné dílčí 
zajišťovací značky z dvojice

   (17)

a z toho standardní odchylka v příčném 
směru získaná pomocí koefi cientu spolehli-
vosti t=2 (P=0,95, =5%)

   (18)

tomu odpovídající standardní odchylka vo-
dorovného směru měřeného na zajišťovací 
značku, při délce záměry S=100 m

mgon
S

q 1,1
100
00175,0





19)

při uvážení standardní odchylky z centrace 
přístroje a cíle do me=0,5 mm by ovlivnění 
měřeného směru odpovídalo hodnotě (20)

  (20)

a po odpočtu vlivu centrace přístroje a cíle 
získáme složku přesnosti odpovídající pou-
ze přesnosti měření směru

   (21)

Standardní odchylka měření vodorovného 
úhlu mezi zajišťovacími značkami od bodů 
geodetické sítě, při délce záměry na zajišťo-
vací značku S=100 m

   (22)

Mezní odchylka rozdílu dvojice měření úhlu 
s přesností σω = 1,4 mgon, pro t = 2
(P=0,95, α = 5%)

mgont 0,42     (22)

kde  Δω = ω1 – ω2 je rozdíl dvojice měře-
ných úhlů na zajišťovací značku.

Mezní odchylka od střední hodnoty úhlu mě-
řeného v počtu tří a více opakování s přes-
ností σω = 1,4 mgon, pro t =2 (P=0,95, 
α =5%)

   (23)

kde v E (ω) – ωi a kde E (ω) je střední 
hodnota.

4.4 Kontext klíčových fází výstavby

Návrh umístění geodetických bodů primární-
ho a sekundárního systému a zajišťovacích 
značek by měl být řešen projektem železnič-
ního bodového pole (ŽBP) včetně způsobu 
jejich stabilizace, návaznosti do geodetic-
kých referenčních systémů, technologie mě-
ření a způsobu určení souřadnic včetně způ-
sobu převodu do S-JTSK, přesnosti měření 
vycházející z předepsaných mezních odchy-
lek stavby, včetně prokázání dosažitelnosti 
přesností v konkrétních podmínkách. 

ŽBP se následně vybuduje na podkladě 
projektu ŽBP, přičemž primární systém ŽBP 
předává Úředně oprávněný zeměměřický in-
ženýr (ÚOZI) investora ÚOZI zhotovitele při 
předání staveniště, sekundární systém ŽBP 
vybuduje geodet zhotovitele na podkladě 
projektu ŽBP na počátku realizace výstavby, 
následně se ŽBP ověřuje před zřízením bez-
stykové koleje (před svařením) a pak před 
tzv. následným (dříve třetím) podbitím, které 
se realizuje obvykle cca po půl roce od uve-
dení tratě do zkušebního provozu. Další ově-
ření ŽBP provede SŽG před ukončením zá-
ruční doby a dále pak dle potřeby.

4.5 Souhrnná nejistota

Souhrnná mezní nejistota δ při uvážení ne-
jistoty primárního systému δPS = 10 mm  
(kap. 2.1), nejistoty sekundárního systému 
δss = 5 mm (kap. 2.2) a nejistoty určení za-
jišťovací značky δzz = 3,5 mm (kap. 2.3) je 
dána vztahem (22)

   (22)

a po dosazení konkrétních hodnot dílčích 
nejistot je souhrnná nejistota dána hodno-
tou (23)

   (23)

Tzn., že bude-li docházet v průběhu výstavby 
k obnově primární a sekundární sítě v rámci 
výše uvedených přesnostních parametrů, 
lze očekávat, že souhrnná nejistota bude 
max. o 20% překračovat nejpřísnější krité-
rium prostorové polohy dle ČSN 73 6360-2 
(2013), tj. mezní odchylku 10 mm. Největší 
podíl na tomto překročení souvisí s realizací 
nejistoty primárního systému. Eliminaci to-
hoto faktoru lze dosáhnout tak, že případná 

mgon
S

me
centrace 5,0

100
2.0005,02

)( 

mgontv 8,2 

mmq
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homogenizace primárního systému a z něj 
vycházejícího sekundárního systému bude 
řešena před klíčovými fázemi výstavby (kap. 
2.3), tj. před předáním staveniště, před zří-
zením bezstykové koleje (před svařením), 
před, tzv. následným (dříve třetím) podbitím 
(cca po půl roce od uvedení tratě do zkušeb-
ního provozu), před ukončením záruční doby 
a dále pak dle potřeby.

5  Závěr

Cílem tohoto příspěvku byla analýza poža-
davků na přesnost prostorové polohy kole-
je specifi kované v ČSN 73 6360-2 (2013) 
v kontextu principu budování vytyčovací sí-
tě nebo železničního bodového pole. S ohle-
dem na nutnost průběžné obnovy, provozem 
stavby zničené části vytyčovací sítě, je tře-
ba pro zachování homogenity dodržovat zá-
kladní principy vzájemné návaznosti a rov-
něž i přesnosti dílčích měřených veličin. 
Přesnostní parametry jsou sice odvozené 
na zjednodušeném modelu, ale signalizují 
potřebu vysoké měřické přesnosti, což kla-
de současně vysoké nároky na její realizo-
vatelnost v terénu. Tato přesnost však zaru-
čuje dlouhodobou udržitelnost vytyčovací 
sítě nebo železničního bodového pole v do-
statečné homogenitě pro automatizované 
technologie měření prostorové polohy ko-
leje. Zvlášť důležité je načasování případné 
obnovy vytyčovací sítě nebo ŽBP před pří-
slušnou klíčovou fází výstavby. Dodržením 
geometrické přesnosti dílčích parametrů 
v příslušných fázích výstavby je zaručena 
udržitelnost předepsané geometrické přes-
nosti železniční dráhy.
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Krátka správa komory č. 45/2020 – 
Názor členstva na vynechanie valného 
zhromaždenia komory v roku 2020
autor: Predstavenstvo Komory geodetov 
a kartografov, dátum: 10.11.2020

Vážení členovia KGaK,
Predstavenstvo komory sa na svojom online 
zasadnutí dňa 29.10.2020 okrem iného za-
oberalo aj problémom valného zhromažde-
nia komory v roku 2020, ktoré sa napriek 
3 postupne naplánovaným termínom neda-
lo uskutočniť v dôsledku vyššej moci (pan-
démia koronavírusu, núdzový stav, zákaz 
hromadných podujatí, a pod.) ako aj v záuj-
me ochrany zdravia svojich členov.
Predstavenstvo sa jednomyseľne zhodlo na 
názore, že nemá význam sa ešte pred kon-
com roka 2020 tesne pred Vianocami zno-
va pokúšať o 4. termín uskutočnenia valné-
ho zhromaždenia, ktorý s veľkou pravdepo-
dobnosťou, vzhľadom na stále sa zhoršujúcu 
pandemickú situáciu, by nebolo možné zno-
va uskutočniť. Preto navrhuje vynechať VZ 
v r. 2020 a VZ zorganizovať v normálnom 
jarnom termíne vrátane tajných volieb do or-
gánov komory zhruba koncom marca 2021.

V prípade pretrvávajúcich prekážok pre pre-
zenčné VZ aj v tomto jarnom termíne, by 
predstavenstvo získalo dostatok času na 
prípravu VZ online formou a zároveň na zor-
ganizovanie tajných volieb dištančnou for-
mou, ktorá by zaručovala tajnosť volieb (ko-
rešpondenčne alebo online cez spoľahlivú 
aplikáciu).
Zároveň pripomíname, že vzhľadom na ne-
možnosť uskutočniť už 1. pôvodný termín 
v marci 2020, všetky povinné správy orgá-
nov komory za r. 2019 boli následne zve-
rejnené pre členov v časopise komory Slo-
venský geodet a kartograf a na webe a ko-
mora fungovala celý rok 2020 na základe 
provizórneho rozpočtu z r. 2019, čo Vám 
bolo oznámené. Keďže nebolo možné zor-
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Krátke správy Komory v roku 2020

ganizovať ani voľby do orgánov komory (zá-
kon o komore ani stanovy komory, ani voleb-
ný poriadok nepočítali s korešpondenčný-
mi alebo online tajnými voľbami), doterajší 
funkcionári boli nútení fungovať ďalej až do 
najbližších regulárnych volieb, aby mal kto 
zabezpečiť riadne fungovanie komory.

Zároveň sa predstavenstvo a predsedovia 
ostatných orgánov zhodli na tom, že dôleži-
tý je hlavne názor členov komory, ktorí majú 
rozhodujúce slovo.

Preto vás prosíme o odpoveď na nasledujú-
cu dôležitú otázku:
Ste za to, aby sa VZ komory pre rok 
2020 vrátane volieb do orgánov komory 
už v tomto roku neorganizovalo a aby 
sa uskutočnilo v normálnom jarnom 
termíne v r. 2021? 

Odpoveď posielajte odpovedaním na tento 
e – mail jednoduchým slovom: kladná odpo-
veď: Áno, záporná odpoveď: Nie

Ďakujeme za odpoveď a pochopenie.

Krátka správa komory č. 46/2020 – 
Výsledok reakcie členstva na Krátku 
správu č. 45/2020 
autor: Predstavenstvo Komory geodetov 
a kartografov, dátum: 26.11.2020

Vážení členovia KGaK.
Na otázku z Krátkej správy č. 45/2020 – Ste 
za to, aby sa VZ komory pre rok 2020 vrá-
tane volieb do orgánov komory už v tomto 
roku neorganizovalo a aby sa uskutočnilo 
v normálnom jarnom termíne v r. 2021? zo 
741 aktívnych členov odpovedalo celkovo 
448 členov. Z toho bolo 445 kladných od-
povedí a 3 záporné odpovede. 
Ďakujeme všetkým členom, ktorí vyjadrili 
svoj názor, za aktívnu účasť a podporu.

Krátka správa komory č. 47/2020 – 
Výsledok prieskumu k otázke povinnosti 
číselne určovať priebeh hraníc zvyškových 
parciel
autor: členovia Katastrálnej komisie KGaK, 
Ing. Ingrid Geisseová, 02.12.2020

Vážený člen KGaK,
Predstavenstvo KGaK na plánovanom val-
nom zhromaždení v r. 2020 zamýšľalo na zá-
klade doručených požiadaviek od členskej 
základne AGaK začať diskusiu na tému tzv. 
zvyškových parciel. Žiaľ, VZ sa v tomto roku 
z dôvodu epidemiologickej situácie neusku-
točnilo. Predstavenstvo KGaK využilo mož-
nosť začať diskusiu na uvedenú tému vytvo-
rením mailovej ankety s jedinou otázkou:
„Ste za to, aby sa úplne zrušila 
povinnosť určovať číselne celý priebeh 
hraníc zvyškových parciel pri tvorbe 
geometrického plánu?“

Na základe výsledkov prieskumu k danej 
problematike (Krátka správa komory č. 39/ 
2020) predkladáme nasledovné údaje:
– z celkového počtu aktívnych čle-

nov KGaK 741 sa do ankety zapojilo 
147 AGaK + 2 poznámky bez zaujatia 
stanoviska. Spolu 149.

– za zrušenie povinnosti bolo 131 AGaK 
(84 „A“, 5 „B“, 42 „C“).

– za ponechanie povinnosti 16 AGaK 
(12 „A“, 1 „B“, 3 „C“).

Diskusia priamo na VZ by bola istotne prí-
nosnejšia, zapojilo by sa viac členov KGaK, 
ale i tak na základe tohto mailového priesku-
mu vyplynulo, že problematika zvyškových 
parciel je náročná a pre AGaK spôsobuje ne-
malé problémy – keď korektné určenie lo-
mových bodov zvyškovej parcely je obtiaž-
ne, ba často až nemožné.

Najviac rezonuje problém, keď AGaK určí sú-
radnice lomových bodov zvyškovej parcely 
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najlepšie ako je v danej lokalite možné, vyho-
toví GP – pričom vlastníka susednej parcely 
nemusel prizývať. Následne po čase iný ge-
odet uvedenú hranicu vytýči v teréne – ale te-
raz má povinnosť prizvať vlastníka susednej 
parcely ... a tento vlastník až teraz má mož-
nosť vyjadriť sa k spoločnej hranici... a to ale-
bo sťažnosťou na katastrálny odbor alebo ža-
lobou na súd. Keby súradnice lomových bo-
dov zvyškovej parcely AGaK nebol povinný 
určiť, potom pri vytýčení hranice by vlastník 
susednej parcely hneď podal námietku k vy-
týčeniu a sporu by sa dalo predísť.

Anketa poukázala aj na iné úskalia uvedenej 
problematiky – ako vidno v poznámkach, ktoré 
uvádzame bez korektúr. Sme presvedčení, že 
najlepšie riešenie by bolo možné nájsť spoloč-
ným hľadaním riešenia, ktoré by prinieslo skva-
litnenie katastrálneho operátu a jednoznač-
nosť vo výklade technických predpisov.

Poznámky k problematike

oprávnenie typ „ A“

áno (za zrušenie)
– avšak, keď to niekto pre svoju ďalšiu prá-

cu potrebuje, ponechať možnosť to určiť;
– minimálne by som to nenechal na „dob-

rej vôli“ overovateľa pri líniových prv-
koch...;

– Aj ako znalec v odbore môžem zodpo-
vedne prehlásiť, že určenie hraníc – prie-
behu bez náležitého prešetrenia zadefi -
novať zvyškovú parcelu v súradniciach je 
značne zavádzajúce. Najmä, ak násled-
ne niektorí geodeti tú hranicu vytýčia 
v teréne.

– K uvedenej problematike chcem dodať 
dobrovoľnosť určovania potrebných bo-
dov číselne, (respektíve v niektorých prí-
padoch nemožnosť zodpovedne určiť ich 
polohu).

– Lomové body zvyškovej parcely pone-
chať v KN evidované v kvalite takej ako 
boli poskytnuté zhotoviteľovi GP Správou 
katastra.

– Keď pôvodná parcela je mimo odchýl-
ky – už evidovaná v podklade z KN – ale 
chyba je spôsobená nesprávnou polo-
hou hraníc mimo riešenej parcely – tak 
musím opravovať údaje katastra v oblas-
ti, ktorú som vôbec nechcel riešiť (ZPMZ 
na opravu výmery + dlhý čas na odstrá-
nenie nesúladu katastrom).

nie (za ponechanie)
iba v odôvodnených prípadoch;
– Otázka je veľmi jednoducho položená, 

v extraviláne, kde nie sú hranice vyzna-
čené či akokoľvek stabilizované či zreteľ-
né, by som bol proti, ale v intraviláne som 
zásadne za. Zároveň si myslím, že by ge-
odeti mali odovzdávať aj zoznam súradníc 
identických bodov, ktorý viac menej nik-
de nechcú (výnimkou je napríklad Poprad 
či Kežmarok), aby tieto mohli pomôcť 
pri lepšej tvorbe implementovanej mapy 
a tiež ako kontrola, že geodet naozaj v ne-
číselných mapách overil aj presnosť zo-
brazenia susedných parciel. Ak má úrad 
problém s tým, že sa neurčujú celé sused-
né pozemky, tak pre takéto body mohol 
určiť ďalší kód kvality podrobného bodu, 
napríklad T=6, ktorý by pri potvrdenom 
zistení jeho chybného určenia mohol iný 
geodet jednoducho zrušiť a nahradiť bo-
dom s T=1. V intraviláne je však určite 
účelné aj s ohľadom na cenu pozemkov 
určovať aj zvyškové parcely.

oprávnenie typ „B“ bez poznámok
oprávnenie typ „C“

áno (za zrušenie)
– Predpokladám, že hovoríme o nečíselnej 

mape. Hoci aj v číselnej je zbytočné mí-
ňať papier na výpočet zvyškovej parcely.

– Ak by bola zvyšková parcela oplotená, 
tak by som ju zameral.

Prijaté 2 poznámky bez stanoviska

oprávnenie typ „A“

Vážim si možnosť vyjadriť sa k akémukoľvek 
problému v ankete, na túto otázku sa však 
nedá odpovedať jednoznačne „áno“ alebo 
„nie“. Nie je totiž jasné, čo je „zvyšková par-
cela“. Je to napríklad parcela „dvor“ okolo 
stavby , ak sa robí GP na kolaudáciu stavby 
? Čo v prípade, ak sa delí jedna parcela na 
dve polovice ? Ktorá z nich je zvyšková ? Je 
to parcela na LV alebo bez LV ? Sú prípady 
v praxi, keď napríklad vzniknú zvyškové par-
cely dve – čo v takomto prípade ? A tak ďa-
lej ... Bolo by dobré otázku upresniť.

oprávnenie typ „C“

Otázku ankety považujem za neprofesio-
nálnu. Je zrejmé, že nie je odpoveď áno či 

nie. Pri gp napr. líniových stavieb je určova-
nie zbytkových parciel registra E aj C prob-
lematické. Lomové body hraníc nie sú pred-
metom polohopisného a výškopisného plá-
nu a celý gp. je skonštruovaný viac menej 
z projektu. I napriek tomu sa môžu vyskyt-
núť prípady, kedy domeranie skutočných 
hraníc je vhodné, aby sa predišlo nezhodám 
s vlastníkmi zostatkových parciel.
Pri zameraní rodinného domu je na mieste 
zameranie celého pozemku. Množstvo ne-
zrovnalosti, ktoré sa ukázali za posledný rok 
má spoločného menovateľa nedôsledné vy-
šetrenie hraníc, prešetrenie pôvodného ur-
čenia hraníc a absencia zamerania zostatku 
i susedných parciel (v potrebnom rozsahu).
Ide aj o absenciu správneho využívania mož-
nosti kódov kvality bodov T=1 – 5.
Je zrejmé, že nie je nič horšie, ako keď sa 
to „uzákoní“ v usmernení, v Katastrálnom 
bulletine a.p. Potom celá inžinierska činnosť 
sklzne do roviny alibizmu kolegov, však je to 
uvedené v....

Záver:
Výsledok prieskumu bol odoslaný zástup-
com ÚGKK SR a získali sme informáciu, že 
majú v pláne zaoberať sa uvedenou proble-
matikou pri tvorbe Smernice na GP, ktorú 
by radi na prelome rokov znova rozbehli.

Krátka správa komory č. 48/2020 – 
Článok predsedu ÚGKK SR k elektronizácii 
KN
08.12.2020

Vážený člen KGaK,
posielame Vám link na článok predsedu 
ÚGKK SR ohľadom stavu projektu elektroni-
zácie katastra nehnuteľností ESKN.

https://zive.aktuality.sk/clanok/149905/
sef – katastra – nemyslim – si – ze – by – 
sme – mali – za – e – kataster – vracat – 
dalsie – eurofondy/
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Krátka správa komory č. 1/2021 – 
Prvá pomoc pre zamestnávateľov, 
zamestnancov a živnostníkov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.02.2021

Vážený člen KGaK,
touto krátkou správou Vás chceme informo-
vať o pripravovanom rozšírení a zvýšení pod-
pory v rámci projektu „Prvá pomoc ++“ , kto-
rý prinesie zmeny v prospech žiadateľov.

Ide o tzv. prvú pomoc pre zamestnávateľov, 
zamestnancov a živnostníkov v prípade nut-
nosti zavretia prevádzky alebo obmedzenia 
činnosti na základe rozhodnutia ÚVZ, alebo 
zníženia tržieb minimálne o 20% , prípadne 
udržiavania pracovného miesta aj v prípade 
prerušenia alebo obmedzenia svojej činnos-
ti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, 
alebo pri úplnej strate príjmu.

Na stránke https://www.pomahameludom.
sk/ zriadenej MPSVaR môžete v prípade 
potreby nájsť žiadosť o fi nančný príspevok 
v rámci projektu Prvá pomoc podľa Vášho za-
radenia do príslušnej skupiny (podľa toho sú 
defi nované rôzne podmienky a požiadavky).

Od februára 2021 by sa výrazne mala tiež 
znížiť administratívna záťaž pre zamestná-
vateľov a SZČO, ktorí majú s úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu 
o poskytnutí príspevku.

Navrhované zmeny v prospech žiadateľov:
– Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné 

miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situ-
ácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspe-
vok na preplatenie mzdových nákladov na 
zamestnanca, vrátane odvodov hradených 
zamestnávateľom vo výške až 100 % cel-
kovej ceny práce, pričom zostáva zachova-
ná maximálna výška príspevku 1 100 € na 
jedného zamestnanca.

– Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiada-
jú o paušálny príspevok na úhradu časti 
mzdových nákladov na každého zamest-
nanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať 
rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. 
V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, 
ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výš-
kou príspevkov od 330 € do 870 €.

– SZČO, ktoré nemajú príjem z podnika-
nia, by si podľa nového návrhu mali pri-
lepšiť o 45 € navýšením paušálneho 
príspevku na 360 €. Odporúča sa však, 
aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky 
a dôchodkovo poistili do 15. februára 
2021 a požiadali o príspevok v rámci 
opatrenia 2, čím získajú vyšší fi nančný 
príspevok až na úrovni 870 €.

Krátka správa komory č. 2/2021 – 
Objednávka na DMR 5.2 pre potreby 
projektov pozemkových úprav
autor: Ing. Katarína Leitmannová, ÚGKK 
SR, 15.02.2021

V prílohe Vám zasielame tlačivo objednáv-
ky na údaje z DMR 5.2 pre spracovateľov 
projektantov pozemkových úprav (PPÚ). Je 
určené výlučne pre PPÚ. Vyplnenú objed-
návku je potrebné zaslať na adresu gkuzc@
skgeodesy.sk.

Sú v nej dve premenné, ktoré si môžu zhoto-
vitelia PPÚ sami zvoliť, a to:
– šírka buffera okolo hranice žiadaného k.ú. a
– krok vrstevníc.

Zároveň sme na Geoportáli aktualizovali Ná-
vod na prácu s DMR v aplikácii QGIS (verzia 
2.2). Okrem postupu na určenie základných 
geomorfologických tvarov reliéfu (zlomo-
vých línií) z DMR sme tam doplnili aj kapito-
lu zaoberajúcu sa výberom vektorových ob-
jektov (napr. parciel) podľa lokality so zvo-
lenou nadmorskou výškou alebo sklonom 
terénu. Pre prácu v CAD softvéroch, ako je 
napr. MicroStation, odporúčame ako pod-
kladovú vrstvu používať DMR zobrazený vo 
forme „hillshade“.

Krátka správa komory č. 3/2021 – 
elektronický odber noriem ÚNMS SR 
pre ďalšie obdobie 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.02.2021

Vážený člen KGaK,
do 14.04.2021 je v platnosti zmluva medzi 
KGaK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN 
– online s možnosťou čítania, prenosu tex-
tu alebo grafi ky a tlače slovenských technic-

kých noriem užívateľom k súboru vybraných 
STN v elektronickom formáte PDF.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prí-
stupov je potrebné zo strany KGaK potvrdiť 
záujem o pokračovaní tejto služby aj naďalej. 

V tejto súvislosti vyzývame členov, ktorí do-
teraz túto službu nemali aktivovanú a majú 
záujem sa pridať do zoznamu odberateľov 
a súčasne aj členov, ktorí naopak túto služ-
bu mali aktívnu, ale pre ďalšie obdobie už 
nemajú záujem ju využívať a chcú sa zo zo-
znamu odhlásiť, oznámte nám danú skutoč-
nosť najneskôr do 22.03.2021 na e-mailo-
vú adresu kancelárie komory kgk@kgk.sk. 

Úhrada poplatku za uvedenú službu bude 
súčasťou uznesenia z valného zhromažde-
nia a bude podmienená termínom splatnosti 
spolu s členským príspevkom, t. j. do 30.04. 
2021. Dodatočný záujem o elektronický od-
ber noriem v priebehu roka 2021 nebude 
možný. Cena za službu bude známa po defi -
nitívnom odsúhlasení počtu prístupov. 

Do zoznamu odoberaných noriem (v prílohe) 
bude doplnená norma STN 73 4301 Budo-
vy na bývanie. 
Cena za ročné predplatné je na základe do-
plnenia normy navýšená na 4 859,00 EUR. 
Poplatok za jedného člena bude závisieť od 
Vášho záujmu.

Na informáciu cena za službu STN – online 
bola v období 15.04.2020 – 14.04.2021 
stanovená:
– pre 328 prístupov (členov Komory), 

s možnosťou tlače a prenosom textu no-
riem, poplatok za ročné predplatné 4 769  
EUR, poplatok za 1 prístup (jedného čle-
na komory) bol 14,54 EUR /rok. 

Zoznam členov, ktorí sú záväzne prihlásení 
a evidovaní na odber noriem z roku 2020 je 
umiestnený na webovej stránke:
https://www.kgk.sk/infoblok/
vzdelavanie_agak/normy_unms_zoznam_
odberatelov_2020/ 

Tí členovia, čo sú už uvedení v záväznom zo-
zname na webe komory a majú záujem v služ-
be pokračovať, sa nemusia znovu prihlasovať.

Krátke správy Komory v roku 2021
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Informácia o službe pre nových členov 
KGaK:
Poplatok za službu STN – online zahŕňa auto-
matické aktualizácie všetkých vybraných no-
riem počas celého obdobia predplatného STN 
– online, pričom aktualizáciou STN sa rozu-
mie poskytovanie STN v elektronickom formá-
te PDF, ktorými sa mení, opravuje, nahrádza či 
ruší poskytnutá STN. Za 1 prístup sa považuje 
poskytnutie noriem výhradne pre 1 pracovnú 
stanicu, t. j. 1 operačný systém na každej pra-
covnej stanici, pričom pracovnou stanicou sa 
rozumie lokálny počítač, na ktorom sa priamo 
otvárajú PDF súbory a ktorý neposkytuje sieťo-
vú službu súbežného prístupu z viacerých počí-
tačov. Nové prístupy k službe STN – online bu-
dú technicky umožnené najneskôr do 10 pra-
covných dní odo dňa účinnosti novej zmluvy.

Technické normy železníc sú k dispozícií 
na adrese:
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/
technicke – dokumenty/
Záväzne sa prihlasujem na odber noriem
Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia, 
e-mail

Krátka správa komory č. 4/2021 – 
právne stanovisko k predpisom vydaných 
v súvislosti s opatreniami COVID-19
autor: Advokátska kancelária Zuzana 
Papšíková s.r.o., 25.02.2021

Vážený člen KGaK,
preposielame vám spracované stanovisko 
advokátskej kancelárie Zuzany Papšíkovej 
k predpisom vydaných v súvislosti s opatre-
niami COVID-19.
Nadväzuje na krátku správu 1/2021.

Krátka správa komory č. 5/2021 – 
pozvánka na online VZ, návrh kandidátov 
do orgánov KGaK, návrh kandidátky pre 
členov KGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.02.2021

Vážený člen KGaK,
na zasadaní predstavenstva 28.1.2021 bolo 
rozhodnuté, že z dôvodu pokračujúcej pan-
demickej situácie na Slovensku a z dôvo-
du zabezpečenia štandardného pokračova-
nia prác jednotlivých orgánov komory, bude 
v tomto roku valné zhromaždenie organizo-
vané online formou.

Komora pristúpila k rokovaniam s profesio-
nálnymi fi rmami, z ktorých bude vybraná fi r-
ma participovať na elektronickej forme zhro-
maždenia. Predpokladáme technické odskú-
šanie online formy VZ a z tohto dôvodu Vás 
chceme požiadať o čo možno najväčšie za-
pojenie sa do skúšobnej organizácie, hlaso-
vania a volieb. Budeme Vás včas informovať.
Predbežný navrhovaný termín konania online 
zhromaždenia je stanovený na 09.04. 2021.
Z dôvodu dlhého časového obdobia od po-
sledného zostavenia kandidátky k minuloroč-
ným voľbám do orgánov komory, ktoré sa ne-
uskutočnili v dôsledku pandémie, je pôvodne 
navrhovaná kandidátka opätovne otvorená 
a doplnená došlými návrhmi z minulého roka.

Na základe uvedených informácií Vám v zmys-
le rokovacieho poriadku valného zhromaž-
denia a volebného poriadku (6 – týždňov 
pred termínom konania VZ) posielame prvú 
zásielku k online valnému zhromaždeniu.
Každý člen komory má právo navrhovať svo-
jich kandidátov do volieb a sám byť volený. 
V zmysle Volebného poriadku predstavenstvo 
pripravilo návrh kandidátov do orgánov komo-
ry, ktorý je súčasťou prílohy krátkej správy (tla-
čivo Kandidátka 2021 – návrh P). Tento návrh 
kandidátky môžete doplniť svojim návrhom, 
ktorý musí obsahovať meno kandidáta a jeho 
bydlisko, navrhovanú funkciu, mená navrhova-
teľov a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou. Vami 
predložený písomný návrh (tlačivo Kandidátka 
– návrh členov) musí byť podpísaný minimál-
ne piatimi navrhovateľmi a doplnený súhlasom 
kandidáta. Predstavenstvo z došlých návrhov 
zostaví kandidátske lístky do jednotlivých orgá-
nov komory s menami navrhnutých kandidá-
tov v abecednom poradí.

Najneskôr 3 týždne pred konaním zhromažde-
nia, Vám budú odoslané ostatné dokumenty, 
ktoré budú predmetom rokovania VZ (program, 
vyhodnotenie rozpočtu KGaK pre rok 2020, ná-
vrh rozpočtu KGaK pre rok 2021,...)
 

 
Krátka správa komory č. 6/2021 – 
splnomocnenie k hlasovaniu na online VZ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.03.2021

Vážený člen KGaK,
po výbere dodávateľskej firmy, ktorá bu-
de technicky zabezpečovať online formu 
valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoč-
ní 09.04.2021, vieme dnes potvrdiť mož-

nosť zastupovania na rokovaní – na hlaso-
vaní a vo voľbách.
Z dôvodu operatívnejšej registrácie účast-
níkov a nastavovania počtu mandátov pre 
jednotlivých účastníkov Vás touto cestou 
žiadame o doručenie splnomocnenia/í 
do 26.03.2021 do kancelárie Komory. 
V deň akcie by to bolo časovo náročné.
Členovia KGaK, ktorí sa nechajú zastupo-
vať cez splnomocnenie, pretože sa nebu-
dú môcť zúčastniť (napr. pre zaneprázdne-
nosť, alebo aj z dôvodu, že nemajú dosta-
točné technické prostriedky na pripojenie 
sa), už nedostanú link a heslo k interneto-
vému pripojeniu na online VZ, aby nedoš-
lo k dvojitému hlasovaniu a voľbe.
Ďakujeme za pochopenie.

Krátka správa komory č. 7/2021 – 
technické informácie pre účastníkov online 
VZ, potvrdenie účasti
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.03.2021

Vážený člen KGaK,
online valné zhromaždenie sa uskutoční 
09.04.2021.
Touto cestou Vám posielame inštruktáž 
k požiadavkám na úspešné prihlásenie sa 
do platformy Zoom a aplikácie na hlaso-
vanie. Tieto 2 aplikácie sú samostatné, pre-
to sú potrebné samostatné prihlásenia.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti.
Ďakujeme.

Platforma ZOOM
Online pripojenie účastníkov prebehne 
v rámci platformy Zoom.
Deň pred začiatkom podujatia Vám bude 
zaslaný e-mail s prihlasovacími údajmi. 
Prihlásenie je možné prostredníctvom lin-
ku, alebo po zadaní prihlasovacích údajov 
(Webinar ID, Webinar Passcode).
Pri oboch možnostiach prihlásenia je v prípa-
de, ak sa chcete zapojiť do diskusie (zdvih-
nutím ruky), nutné prihlásiť sa prostredníc-
tvom aplikácie, nie webového prehliadača. 
Ak Vám stačí len online prenos zhromažde-
nia, bez Vašej aktívnej účasti, aplikáciu ZO-
OM si nemusíte inštalovať, stačí sa prihlásiť 
cez link, ktorý Vám bude odoslaný.
V rámci webinára budú všetci okrem pred-
sedníctva, pasívnymi účastníkmi.
To znamená, že ako pasívny účastník bude-
te predsedníctvo vidieť a počuť, ale nebude-
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te mať možnosť zapojiť sa aktívne do disku-
sie, resp. použiť kameru a mikrofón.
Pasívny účastník sa bude môcť aktívne za-
pojiť do diskusie prostredníctvom funkcie 
RAISE HAND (zdvihnutie ruky). Táto mož-
nosť je funkčná iba v zoom aplikácii, nie 
v zoom verzii webového prehliadača.
Po aktivovaní funkcionality RAISE HAND bu-
de pasívny účastník následne administrá-
torom transformovaný na aktívneho účast-
níka, ktorý si bude môcť zapnúť kameru aj 
mikrofón a aktívne sa zapojiť.
Po skončení interakcie bude účastník opä-
tovne zaradený medzi pasívnych účastníkov.
Každý účastník si musí skontrolovať kvali-
tu svojho internetového pripojenia, funkč-
nosť kamery a mikrofónu. Ak účastník do-
stane možnosť diskutovať a jeho kamera 
a zvuk nebudú v dostatočnej kvalite, operá-
tor ukončí jeho vstup.

Postup pri inštalácii ZOOM
1) Do internetového prehliadača zadať: 

www.zoom.us
2) Keď sa objaví stránka Zoom, vpravo hore 

kliknúť na “Sign up it’s free“, ak chcete 
byť aktívnym účastníkom.

3) Vyplniť dátum narodenia (nemusí byť 
presný, môže byť aj vymyslený, ale reál-
ny).

4) Zadať vašu e-mailovú adresu.
5) Na zadaný e-mail príde od ZOOM aktivá-

cia – treba kliknúť na Aktivovať.
6) Softvér Zoom sa stiahne do záložky 

Stiahnuté (Downloads), je to súbor s prí-
ponou .exe. Dá sa aj rovno “spustiť” (na-
inštaluje sa do počítača sám).

7) Ak ste ho hneď nespustili, v záložke 
Stiahnuté kliknúť na ten súbor exe a Zo-
om sa nainštaluje. Windows 10 sa pred 
inštaláciou vždy pýta, či povoliť súboru 
vykonávať zmeny v počítači – Povoliť.

8) Cez ikonku Windowsu (vľavo dolu na liš-
te) v zozname programov na konci náj-
dete ZOOM. Kliknúť na “Start Zoom”.

9) V okne ZOOMu kliknúť na “Join a meeting” 
a potom vyplniť okienko “ID Meeting”. Na-
písať číslo, ktoré vám bude odoslané mai-
lom (alebo prekopírovať toto ID číslo).

10) Ste pripojení do schôdze. V ZOOMe 
zapnúť “Join Audio” (zapnúť mikrofón 
a kameru – ak existuje na vašom počí-
tači). Ak neexistuje, mali by ste vidieť 
hostiteľa ako aj ostatných účastníkov, 
váš videoobraz vidieť nebude (namiesto 
toho len meno, pod ktorým ste sa pri-
hlásili do ZOOM), ale budete vidieť aj 
počuť všetkých ostatných a budete sa 
môcť zapájať do diskusie prostredníc-
tvom funkcie RAISE HAND.

11) Ak máte kameru a chcete na obrazovke 
počítača alebo notebooku vidieť aj se-
ba, treba na spodnej čiernej lište ZOO-
Mu kliknúť na ikonku “Start video”. Na 
spodnej lište vľavo dolu sa dá dopredu 
aj otestovať váš mikrofón a reproduktor 
vo vašom počítači, či fungujú dobre.

Aplikácia HLASOVANIE
Hlasovanie účastníkov prebehne v rámci hla-
sovacej aplikácie vo vašom webovom pre-
hliadači.
Podmienkou používania aplikácie je stabil-
né internetové pripojenie a zariadenie s ak-

tuálnou funkčnou verziou internetového pre-
hliadača.
Deň pred začiatkom podujatia Vám bude 
zaslaný e-mail, v rámci ktorého dostanete 
pridelený jedinečný PIN. 
Po kliknutí na LINK sa treba zaregistrovať 
(vyplnením mailovej adresy, na ktorú vám 
bol odoslaný mail a prostredníctvom PIN kó-
du, ktorý vám systém vygeneroval).

Deň pred začiatkom podujatia 08.04.2021 
bude vykonaný test, v rámci ktorého pre-
behne pripojenie v rámci aplikácie Zoom 
(test funkcionalít) a test hlasovania (nie je 
nutné zúčastniť sa, pokiaľ ovládate apliká-
ciu zoom).
V rámci zabezpečenia funkčnosti zariadenia/
zariadení a plynulosti priebehu podujatia Vám 
v predstihu pred testovaním odporúčame:
– Skontrolovať rýchlosť a stabilitu interne-

tového pripojenia.
– Používať zariadenie s aktuálnou a funkč-

nou verziou internetového prehliadača.
– V predstihu nainštalovať najaktuálnejšiu 

verziu aplikácie Zoom.
– V predstihu overiť, že zariadenie má po-

volenie používať aplikáciu Zoom.
– Skontrolovať nastavenie zariadenia na 

používanie kamery (vstavanej/externej).
– Skontrolovať nastavenie zariadenia na 

používanie mikrofónu (vstavaného/exter-
ného).

– Skontrolovať nastavenie zariadenia na 
používanie reproduktorov (vstavaných/
pripojených).

– Vykonať testovanie na rovnakom zariadení, 
ktoré sa bude využívať počas podujatia.

Pozvánka na online Valné zhromaždenie KGaK 2021

Vážená členka, vážený člen Komory geodetov a kartografov!

Predstavenstvo Komory geodetov a kartografov
zvoláva riadne
VALNÉ ZHROMAŽDENIE KGaK
ktoré sa bude konať online formou 
s predpokladaným dátumom 9. apríl 2021. 

Registrácia členov Komory cez online platformu s následným 
automatizovaným odoslaním linku na akciu.
Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhro-
maždenia, budú členom zaslané na nimi uvedenú e-mailovú adresu 
krátkou správou a umiestnené na webovej stránke.

V súvislosti s voľbami (Volebný poriadok KGaK, čl. 2, ods. 6) majú 
všetci členovia Komory právo oznámiť mená osôb, ktoré navrhujú 
do orgánov KGaK.

V Bratislave 26.02.2021

Ing. Ján Hardoš, v.r. 
predseda predstavenstva KGaK

Poznámka: Podľa §11 ods.1) zákona 216/1995 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov je zhromaždenie uznášaniaschopné za prítom-
nosti polovice všetkých členov Komory.
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Ofi ciálne zastúpenie DJI Enterprise pre Slovenskú republiku:3gon Slovakia, s.r.o. www.3gon.eu info.sk@3gon.eu

Dlho očakávaná fotogrametrická kamera DJI P1 
už v predaji!

Zenmuse P1 je stabilizovaný 45 MPx fotoaparát s či-
pom vo veľkosti full-frame (35,9 × 24 mm) a vymeni-
teľnými objektívmi. Primárne určenie tejto kamery je 
profesionálna fotogrametria. P1 vytvára vysokokvalit-
né snímky aj z väčších výšok, a tým dramaticky zvyšu-
je efektivitu zberu dát a výslednú kvalitu diela.

Novinky v ponuke DJI Enterprise

DJI TERRA: rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie 
plánovanie a spracovanie dát.

Softvér DJI TERRA je riešenie všetko v jednom. Slú-
ži na plánovanie a spracovanie 2D a 3D mapovacích 
misií, zameranie koridorov vedení a líniových stavieb 
a detailné inšpekčné práce. Spracúva fotogrametric-
ké dáta, LiDAR a multispektrálne snímky.
Poskytujeme bezplatné demo na otestovanie!

Leica FlexLine 
– nová generácia manuálnych totálnych staníc

Manuálne totálne stanice Leica FlexLine TS03, TS07, TS10 vychádzajú zo spo-
ľahlivej a rokmi overenej technológie predchádzajúcej generácie totálnych staníc 
Leica FlexLine. Užívateľsky priateľský softvér Leica FlexField (modely TS03/TS07) 

Viac informácií o nových totálnych staniciach radu Leica FlexLine získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, 
vo fi rme GEOTECH Bratislava, s.r.o., na tel. čísle 0910 111 268, alebo na www.geotech.sk.

pomáha užívateľovi rýchlo a efektívne zvládnuť všetky meračské a vytyčovacie úlo-
hy. Model Leica TS10 je vybavený moderným ovládacím softvérom Leica Capti-
vate, ktorý umožňuje prácu s 3D objektmi v kombinácii s líniami a inteligentným 
kódovaním.
Spoľahlivosť, rýchlosť a odolnosť totálnych staníc zaručujú minimalizovanie investí-
cií do prístroja počas jeho životnosti. Prístroje Leica Geosystems nie sú najlacnejší-
mi prístrojmi na trhu. Sú to však prístroje, ktoré majú najnižšiu cenu prevádzkových 
nákladov na jeden prístroj! Nákladom na prevádzku prístroja nie je len nákupná ce-
na, ale aj dodatočné náklady na servis, kalibráciu a pod. počas celej životnosti prí-
stroja. Štandardná životnosť prístrojov Leica je cca 15 rokov! Aj po tomto období si 
prístroje stále držia svoju hodnotu a možno ich predať za zaujímavé ceny. Totálne 
stanice Leica Geosystems ponúkajú najlepší pomer cena – výkon na trhu.
Revolučná funkcia AutoHeight umožňuje automaticky odmerať, skontrolovať a na-
staviť výšku totálnej stanice od terénu, a to bez akéhokoľvek manuálneho merania 
s pásmom. Minimalizuje tak chyby spôsobené počas manuálneho merania výšky 
a zrýchľuje proces celého merania.
Vyberte si totálnu stanicu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Aj po rokoch používania 
v ťažkých podmienkach (blato, prach, dážď, mrazy a extrémne teplo) totálne sta-
nice Leica FlexLine pracujú spoľahlivo a poskytujú svojim majiteľom neustále vy-
sokú presnosť.

Nový model úspešnej série MAVIC 2 Enterprise

Dron sa hodí na termometrické inšpekcie, ale aj na 
fotogrametriu. Mavic 2 Enterprise Advanced je vše-
stranný, ale kompaktný a cenovo dostupný nástroj, 
ktorý obsahuje mnoho vylepšení oproti predchodcom. 
Termálna a optická kamera s vysokým rozlíšením, 
podpora až 32-násobného zoomu, modul RTK na cen-
timetrovú presnosť určenia polohy.
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n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Viac o riešeniach TOPCON sa dozviete na známych kontaktných adresách:
SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Firma Topcon predstavuje novú vlajkovú loď totálnych staníc – GT-1200 a GT-600. Sú dostupné vo viacerých 
úrovniach presnosti. V kombinácii s novými kontrolérmi FC-6000, najnovším poľným programom Magnet a ak-
tuálnymi GNSS prijímačmi HiPer VR vytvárajú totálne stanice GT-1200/600 efektívny a presný geodetický sys-
tém.

Nové totálne stanice GT-1200/600 prinášajú rýchlejšiu aktualizáciu polohy (10Hz). Pri použití spolu s najnovší-
mi kontrolérmi a softvérmi zabezpečuje táto vlastnosť rýchlejšie a plynulejšie zobrazovanie a sledovanie aktu-
álnej polohy v mape, či už pri meraní alebo vytyčovaní.

Ďalšie vylepšenie prichádza s novým algoritmom riadenia ultrazvukových motorov, ktorý zabezpečuje vynika-
júcu kvalitu a stabilitu sledovania hranola. Sledovanie rýchlo sa pohybujúceho hranola je teraz jednoduchšie aj 
v náročných terénnych podmienkach alebo v aplikáciách na riadenie zemných strojov.

Nezanedbateľný prínos je badateľný aj na softvérovej úrovni, keďže program MAGNET teraz dokáže spraco-
vať ešte väčšie súbory, 3D modely a grafi cké podklady rôznych zdrojov (rastrové, vektorové, Bing mapy, WMS 
servery).

Nové totálne stanice GT-1200 a GT-600, spolu so softvérom MAGNET a možnosťou prepojenia s GNSS prijí-
mačmi, prinášajú profesionálom z oblasti geodézie a príbuzných odborov najlepšie možné riešenie pre ich te-
rajšie aj budúce potreby a požiadavky.

Nové totálne stanice Topcon GT-1200 a GT-600

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.bezpilotne.sk alebo priamo na: obchod@geosolutions.sk , +421 907 821 224.

Profesionálny dron senseFly eBee Geo

senseFly eBee Geo predstavuje novinku v oblasti pevných krídel. 
Ide o švajčiarsky dron postavený na osvedčenej platforme eBee X a je určený 
na profesionálne vytváranie fotogrametrických výstupov.

Keďže je lietadlo vybavené technológiou RTK, poskytuje centimetrovú presnosť 
vyhotovených fotogrametrických snímok bez potreby merania vlícovacích bodov. 
To vám jednoznačne ušetrí čas a zvýši produktivitu práce. Lietadlo je možné 
obstarať s alebo bez aktivovanej funkcie RTK.

Súčasťou lietadla je RGB kamera senseFly S.O.D.A., ktorá bola špeciálne vyvinutá 
pre leteckú fotogrametriu. Kamera používa globálnu uzávierku a výstupom sú 
20 MPix RGB snímky určené na ďalšie spracovanie na digitálne výškové modely 
a ortofotosnímky pre ďalšie analýzy.

Spolu s bezpilotným lietadlom je dodávaný softvér na plánovanie letov 
a ovládanie lietadla počas letu – eMotion. Softvér ponúka rýchle vytváranie 3D 
letov, ich editáciu a export nasnímaných snímok. Softvér slúži aj na komplexné 
bezpečné ovládanie bezpilotného lietadla počas letu.

eBee Geo dokáže počas jedného letu vo výške 120 m zalietať až 160 ha 
a na jednu batériu vydrží lietať až 45 minút.

Novinka senseFly poskytne každému užívateľovi riešenie s výborným pomerom 
cena/výkon.



slovenský geodet a kartograf   1|202126

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné 
akcie pre svojich členov na aktuálne odbor-
né témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia T: priebežne

Na základe epidemiologickej situácie na 
Slovensku, vzhľadom na zhoršujúcu sa si-
tuáciu s pandémiou COVID-19, sú prijíma-
né opatrenia krízového štábu, ktoré obme-
dzujú organizovanie hromadných akcií.

 
Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o Komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií 
 T: predbežne. Samostatný bod.

Rôzne

Redakčná rada SGaK
Predseda redakčnej rady (RR) SGaK Ing. 
Štefan Lukáč žiada členov predstavenstva 
o návrh nového člena redakčnej rady z je-
ho radov, ktorý by sa aktívne zapájal do prác 
na tvorbe bulletinu. Tiež vzhľadom na nároč-
nosť práce redakčnej rady a jej neadekvátne 
ohodnotenie, stály nedostatok príspevkov 
a náročnosť ich získavania, žiada o navýše-
nie prostriedkov o 1 000 eur/číslo na využi-
tie navýšenia odmeny pre aktívnych členov 
RR.
Predstavenstvo odsúhlasuje navýšenie pro-
striedkov pre členov RR. Žiadny člen pred-
stavenstva neprejavil záujem o členstvo 
v redakčnej rade z dôvodu pracovného vy-
ťaženia.
Ing. Geisseová – členovia RR pracujú na 
tvorbe 1. čísla SGaK/2021.

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

Trestné oznámenie pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu
Člen Komory oznámil 06.06.2020 neopráv-
nené autorizačné overenia GP – zneužitie je-
ho pečiatky vyrobeným duplikátom a sfalšo-
vanie jeho podpisu. V nadväznosti na uve-
dené Komora podala 15.06.2020 trestné 
oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu členom Komory.
Okresné riaditeľstvo PZ, Odbor kriminál-
nej polície, Bratislava 13.11.2020 v zmys-
le Trestného poriadku ohľadne trestného 
oznámenia KGaK, zaistilo v kancelárii KGaK 
pečiatku príslušného AGaK.

Predstavenstvo odporúča riadiť sa záko-
nom o komore §7, ods.1, bod b) a až vzne-
sením obžaloby bude aplikované pozasta-
venie členstva.
§ 7 (1) Komora môže pozastaviť autorizo-
vanému geodetovi a kartografovi výkon 
činnosti, ak b) bola proti nemu podaná ob-
žaloba pre úmyselný trestný čin spáchaný 
v súvislosti s výkonom geodetickej a karto-
grafi ckej činnosti, a to až do právoplatného 
skončenia konania...

Prieskum k otázke povinnosti číselne 
určovať priebeh hraníc zvyškových parciel
Členom Komory bola odoslaná krátkou 
správou anketa, ktorej cieľom bol prieskum 
medzi členmi k otázke zrušenia povinnosti 
určovať priebeh hraníc zvyškových parciel 
vo VKMn.
Výsledok je 128 áno – zrušiť : 16 nie – ne-
zrušiť, pričom pri niektorých vyjadreniach 
sú doplnené poznámky členov a ich výhra-
dy.
Anketa vzišla na základe žiadosti – podne-
tu od členov Komory na úpravu usmernenia 
ÚGKK SR č. 10/2013 na tvorbu podkladov 
vo VKMn v znení neskorších dodatkov.
Ing. Holá: Stretnutie k otázke povinnosti čí-
selne určovať priebeh hraníc zvyškových 
parciel na pôde ÚGKK SR je plánované 
vo februári 2021 v závislosti od aktuálnej 
pandemickej situácie.

Nominácia TNK č. 89
Od prof. Kopáčika prijatá žiadosť o nomi-
náciu člena Komory z praxe so zameraním 
a skúsenosťami z IG do TK89.
Návrh predstavenstva KGaK: Ing. Miroslav 
Hudec.

Čerpanie Sociálneho fondu solidarity 
(SFS)
Ing. Geisseová – V tomto období sú evidova-
né ďalšie úmrtia členov Komory: Ing. Anton 
Košík, 20.12.2020, vo veku 95 rokov (poza-
stavené členstvo 6 rokov), Ing. Jozef Strelka, 
Horná Ždaňa, 22.12.2020, vo veku 79 rokov, 
Ing. Juraj Ďuriš, PhD., Nitra, 29.12.2020, vo 
veku 72 rokov, Ing. Rudolf Hagara, Bratisla-
va, 05.01.2021, vo veku 91 rokov.
Z tohto dôvodu Ing. Geisseová predkladá 
predstavenstvu návrh na čerpanie prostried-
kov pre ich rodiny.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške 
čerpania 500 eur/člen.

Uznesenie 26/2021 Z č. 1/2021

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociálne-
ho fondu solidarity rozhodlo o fi nančnej pod-
pore pre rodiny zomrelých členov Komory 
príspevkom na úhradu pohrebných nákladov.
Z: Ing. Geisseová T: ihneď

Nová webová stránka Komory
Ing. Geisseová:
Na základe prijatých cenových ponúk, a tiež 
po predchádzajúcej spolupráci bola vybraná 
fy DuoMedia na spracovanie nového webu.
Členom predstavenstva boli predložené od-
porúčané šablóny Wordpress.

Zadefi nované požiadavky k funkčnosti 
šablóny:
1. Responzívnosť – šablóna má vyriešenú 

responzívnosť (otestovanie demo šabló-
ny priamo na tablete a mobile – na rôz-
nych zariadeniach).

2. Podpora prehliadačov.
3.  Funkčnosť šablóny.
4.  Podpora rôznych formátov článkov.

Informácie z online zasadania predstavenstva KGaK 
28. 01. 2021

á 
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5.  Kvalita kódu šablóny.
6.  Dokumentácia, aby sa nemuseli nastavo-

vať jednotlivé prvky šablóny.
7.  Kompatibilita s pluginmi.

–  registrácia na akcie
–  možnosť pridania sociálnych médií 

(nie je podmienkou).
8.  Odosielanie hromadných e-mailov.

Predstavenstvo poveruje Ing. Repáňa a prof. 
Kopáčika na výpomoc pre kanceláriu KGaK 
pri riešení webu Komory – výber šablóny.

Kvalifi kačné skúšky z IG 
Prof. Kopáčik – Na kvalifi kačných skúškach 
z IG sa zúčastnili 4 záujemci. Organizované 
boli 17.12.2020 v knižnici SvF STU v Brati-
slave, na Katedre geodézie, za predpísaných 
epidemiologických opatrení. Všetci účastní-
ci skúšky absolvovali úspešne.

Kurz pre AGaK
Kurz pre AGaK AGaK2020 sa uskutočnil on-
line formou 26.11.2020. Zúčastnilo sa na 
ňom 22 členov KGaK, za ktorých bola uhra-
dená časť vložného 24 €/člen.

Neoprávnené používanie pečiatky AGaK
Na magistráte hl. m. SR evidujú autorizačne 
overovanie dokumentov AGaK, ktorý bol z Ko-
mory vylúčený pre neplatenie členského prí-
spevku ešte v roku 2017. Zo strany kance-
lárie Komory bola vznesená požiadavka na 
doručenie prípadných skenov neoprávnene 
autorizovaných dokumentov, aby bolo možné 
podať trestné oznámenie za neoprávnené po-
užívanie pečiatky AGaK, typ „B“.

Vrátenie pečiatky a oprávnenia 
zosnulého člena
V zákone ani stanovách KGaK nie je expli-
citne riešené vrátenie pečiatky pozostalými.
Návrh na doplnenie §11, bod 2.
2) Ak je fyzická osoba je vyčiarknutá zo zo-
znamu autorizovaných geodetov a kartogra-
fov, je povinná do siedmich pracovných dní 
od vyčiarknutia vrátiť Komore oprávnenie 
na vykonávanie činnosti autorizovaného ge-
odeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.
„Podobne sa postupuje aj v prípade úmr-
tia fyzickej osoby, keď kancelária požiada 
o vrátenie pečiatky pozostalých.“
 
Čerpanie rozpočtu 
Ing. Geisseová spracovala v spolupráci s úč-
tovníčkou čerpanie rozpočtu k 3. štvrťroku 
a súčasne aj predbežné čerpanie ku koncu 

roka 2020. Zatiaľ je pri porovnaní výnosov 
a nákladov evidovaný kladný zostatok.
V prevádzkovej rezerve sú evidované sumy 
čerpané pre pozostalých členov zo SFS.

Program CADKON
Ing. Piroha dáva do pozornosti program 
CADKON – základný výrobný nástroj pro-
jekčnej kancelárie, ktorý rieši výkresovú 
projektovú dokumentáciu stavebných kon-
štrukcií. Konkrétne na jeho prepojenosť 
s katastrálnymi mapami. Týmto spôsobom 
sú projektanti ovplyvňovaní na nepotrebnosť 
polohopisov a výškopisov od geodetov.
Ing. Hardoš – nevidí problém s načítaním 
voľne dostupných máp na internete projek-
tantmi. Otázkou je ich vhodnosť pre pro-
jekčné účely, pretože majú buď nevhodnú 
mierku, alebo neobsahujú informácie po-
trebné pre projekt (chýbajú inžinierske sie-
te, výškopis v dostatočnej podrobnosti, nie 
sú aktuálne a pod.). Nový zákon o výstavbe 
by mal spresniť kompetencie geodetov, ako 
aj budúcich stavebných úradov (SÚ) rádo-
vo v počte cca 100, s ktorými bude Komo-
ra následne omnoho ľahšie spolupracovať, 
než s dnešnými rádovo viac ako 2 000 SÚ 
a upozorňovať na používanie nevhodných 
mapových podkladov projektantmi.

Zoznam predplatených noriem STN
Ing. Martin Ondriaš navrhuje zaradenie STN 
73 4301 Budovy na bývanie medzi pred-
platené normy. Norma je síce pre projektan-
tov, ale vysvetľuje meranie obytného priesto-
ru, napr. v prípade šikmín.
Ing. Hardoš upozorňuje na pripravovanú 
medzinárodnú normu.
Prof. Kopáčik – pokiaľ ide o európsku nor-
mu (EN), do 6 mesiacov je v sústave STN. 
ISO normu musí spracovať príslušná TK.
Predstavenstvo návrh odsúhlasilo.
 
Informácia o stave príprav zákona 
o KGaK
 
Uskutočnili sa ďalšie pracovné stretnutia 
k pripravovanému návrhu zákona o Komore 
so zástupcami Úradu a Komory 07.12.2020 
(verzia zákona č. 8), 19.01.2021 online 
a 27.01.2021 (verzia zákona č. 9).
Spracovali sa posledné drobné korekcie ko-
mory k 9. verzii zákona a bola prijatá 1 for-
málna pripomienka od ZZGK.
Dňa 7.01.2021 bola zverejnená predbežná 
informácia PI/2021/1 o príprave nového zá-
kona o Komore geodetov a kartografov (pod-

ľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slo-
venskej republiky a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov). Predpokladaný termín za-
čatia pripomienkového konania je apríl 2021.
Zástupcovia Komory na základe doho-
dy z online zasadnutia k doložkám vplyvov 
19.01.2021 spracovali 2 dohodnuté do-
ložky – návrhy Komory na analýzu vplyvov 
na podnikateľské prostredie (A) a na ana-
lýzu sociálnych vplyvov (B) k pracovnému 
stretnutiu 27.01.2021.

Valné zhromaždenie 2021
 
Termín 
Po odsúhlasení plánu zasadaní predstaven-
stva na rok 2021 je predbežne navrhovaný 
termín VZ 09.04.2021.

Forma organizácie 
a)  online forma z dôvodu pretrvávajúcich 

obmedzení hromadných akcií.
 Spolupráca s profesionálnou organizá-

ciou, ktorá bude participovať na elek-
tronickej forme VZ. Dôležitý bude výber 
softvéru (webex, adobe connect...), ktorý 
podporuje konferenčný systém a mož-
nosti hlasovania pre cca 700 účastníkov.

b)  prezenčná forma – prenájom haly.
Predstavenstvo podporuje zatiaľ online formu.
 
Voľby
–  otvorenie kandidátky – oslovenie dote-

rajších kandidátov na potvrdenie kandi-
datúry,

–  spracovanie aktualizovaného návrhu 
kandidátky predstavenstva, ktorý bude 
členom Komory odoslaný a ktorý bude 
môcť byť štandardným spôsobom dopl-
nený ďalšími návrhmi od členov,

–  spracovanie a odoslanie hlasovacích líst-
kov.

Všetky úkony je potrebné zosúladiť s termín-
mi podľa volebného poriadku.
V prípade online formy bude prezentovanie 
kandidátov z prenajatej miestnosti pre pred-
nášateľov alebo z vlastného priestoru.

FIG Congress 2021

Delegovaný zástupca KGaK: prof. Ing. Alojz 
Kopáčik, PhD.
Predstavenstvo odsúhlasilo navrhovaného 
zástupcu KGaK.
 
Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 
od 10. 11. 2020 do 01. 03. 2021

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1130 doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. B 17. 02. 2021

1131 Ing. Lukáš Bujňák B 17. 02. 2021

1132 Ing. Stanislav Jančovič B 17. 02. 2021

1133 Ing. Michal Janíček B 17. 02. 2021

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 01. 03. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

826 Ing. Dana Gáboriková A 31. 12. 2020

278 Ing. Ján Nývlt B 31. 12. 2020

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 01. 03. 2021)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

826 Ing. Dana Gáboriková A 01. 03. 2021

Jubilanti 2021

Informácie kancelárie KGaK

Ing. Ivan HANDRLICA
Ing. Július JUHÁSZ
Ing. Pavol LOŠONSKÝ
Ing. Pavel BRUTOVSKÝ
Ing. Stanislav BRENIŠIN
Ing. Milan MIKUŠ
Ing. Peter HOREMUŽ
Ing. Jaroslav DIČÉR
Ing. Timotej SIVÁK
Ing. Ivan KLBIK
Ing. Ján PROSUCH
Ing. Ľudovít BAKOŇ
Ing. Ján OBŠIVANÝ
Ing. Mária PUCHALÍKOVÁ
Ing. Ľubica BURIANOVÁ
Ing. Dušan PIVKO
Ing. Anna TOMAŠCOVÁ
Ing. Ján SÝKORA
Ing. Tomáš ĎURKA
Ing. Vladimír SEDLÁK
Ing. Tibor KISS
Ing. Vladimír HRIVÍK
Ing. Janka KONIAROVÁ

50 rokov  

Ing. Michal ČERNOK
Ing. Vlastimil MAXIM

Ing. Antónia KOVÁČOVÁ
Ing. Anton FABIAN
Ing. Róbert CHUDÝ
Ing. Martin KURILLA
Ing. Roland PETRÍK
Ing. Miloš HUPKA
Ing. Gabriel BODOR
Ing. Miroslav ŠTEPO
Ing. Drahomír HALČÍN
Ing. Róbert KUVIK
Ing. Richard MORAVANSKÝ
Ing. Norbert MOLNÁR
Ing. Martin PRVÝ
Ing. Ján BENIKOVSKÝ
Ing. Richard ŠKÚCI
Ing. Milan ŽÁK
Ing. Zdenko VÁVRA
Ing. Marek RAJNIAK
Ing. Martin GONDÁŠ
Ing. Milan ŠTRUPL
Ing. Miriam BUNČIAKOVÁ
Ing. Radoslava PASTIERIKOVÁ
Ing. Eva HRONCOVÁ
Ing. Erika ONDREJKOVÁ
Ing. Marcel ZENTKO
Ing. Miloš JACKO, PhD.
Ing. Michal ŠEBESTA

90 rokov  

Ing. Vladimír KUPČO

80. rokov  

Ing. Ondrej KOCMUNDA

70 rokov  

Ing. Milan ZELEŇÁK
Ing. Vladimír MAJERČÍK
Ing. Emil CHRVALA
Ing. Juraj KOSTÍK
Ing. Jozef PNIAK
Ing. Martin GRMAN
Ing. Peter BACIGÁL
Ing. Štefan LUKÁČ
Ing. Ondrej MIŠÍK

60 rokov  

Ing. Jozef BIZUB
Ing. Jarmila MARTIŠOVÁ
Ing. Vladimír KOVÁČ
Ing. Teodor FODOR
Ing. Stanislav SÝKORA
Ing. Ján BARÁT

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

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť 
(stav k 01. 03. 2021):

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

390 Ing. Štefan Špaček C 31. 12. 2020

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

368 Ing. Jozef Strelka A 22. 12. 2020

074 Ing. Juraj Ďuriš, PhD. C 29. 12. 2020

107 Ing. Rudolf Hagara A 05. 01. 2021

174 Ing. Ján Kamenský C 15. 03. 2021
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1. Pokyny na spracovanie hlavných odborných článkov

Potenciálni autori príspevkov dodajú do kancelárie Komory nasle-
dujúce dokumenty:
a)  maketu príspevku,
b)  jednotlivé súčasti príspevku, z ktorých pozostáva príspevok 

(obrázky, fotografi e, grafy, tabuľky a iné) v osobitných súboroch.
Maketa príspevku:

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, foto-
grafi e, texty...). Maketa sa odovzdáva v tlačenej alebo digitálnej for-
me. Obsahuje text príspevku spolu s grafi kou v takom rozvrhnutí, aké 
si predstavuje autor. V makete autor výrazne označí dôležitosť, resp. 
veľkosť fotografi í, grafov a obrázkov. K jednotlivým častiam príspevku 
treba pripojiť opis (text). V makete možno uviesť aj poznámky autora 
(autorov) určené pre Redakčnú radu, resp. pre grafi ka (grafi čku).

Jednotlivé súčasti príspevku: Okrem makety dodá autor všetky sú-
časti príspevku, z ktorých bol spracovaný.

Texty treba dodať v celku, bez grafi ky, nadpisy nepísať verzálkami 
(veľkými písmenami) a použiť konečné znenie nadpisov, texty spra-
covať vo formáte MS Word (*.docx), dodržiavať jednotné jednodu-
ché riadkovanie. Nepoužívať medzery pred alebo za riadkom a text 
neprispôsobovať pevnými medzerami. Nepoužívať manuálny rozde-
ľovník slova na konci riadku.

Pokyny a kvalitatívne podmienky na spracovanie 
hlavných odborných článkov, príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky a reklám na rok 2021

Obrázky dodať ako samostatné súbory v rastrovom formáte.

Grafy a perové kresby s jemnými linkami s rozlíšením 600 dpi pri 
veľkosti 1:1 (minimálna hrúbka čiary 0,2 dpi pre perové kresby pri 
veľkosti 1:1). Nedodávať vo formátoch *.dwg a *.dgn, ale vyexporto-
vať do formátu (*.pdf) pre Adobe Illustrator, alebo v rastrových for-
mátoch s rozlíšením 600 dpi pri veľkosti 1:1.

Fotografi e a skeny v samostatných súboroch v rastrových formá-
toch .tiff, .bmp, .jpg. Rozlíšenie obrázkov pre fotografi e 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.
V prípade, že obrázky, fotografi e a skeny nespĺňajú kvalitatívne 
podmienky, nie je možné dodržať ich veľkosť stanovenú v makete. 
V tom prípade budú veľkostne upravené podľa ich kvality.

Vzorce – treba dodať napísané v príslušnom programe. Nedodávať 
ako obrázky vložené do textu.
 
Za kvalitu súčastí príspevku zodpovedá spracovateľ. V prípade 
nedodania kvalitných súčastí príspevku, nie je možné nie je mož-
né vyhotoviť grafi cký vizuál spracovateľom požadovanej veľkosti.
 

2. Pokyny na spracovanie príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky
 Pri spracovaní príspevkov do rubriky Novinky prístrojovej a spraco-
vateľskej techniky treba dodať text (opis produktu a základné infor-
mácie o ňom) rozsahu cca 300 slov (cca 1 800 znakov bez me-
dzier), vyobrazenie produktu ako obrázok, logo výrobcu (nie predaj-
cu) a kontakt na predajcu.
Spracovateľ príspevku do rubriky sa riadi kvalitatívnymi podmien-
kami pre hlavné odborné príspevky a reklamy a príslušnými pokyn-
mi na spracovanie jednotlivých súčastí článku, t. j. pre texty, logoty-
py, fotografi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti.

Príspevok do tejto rubriky nie je honorovaný a je súčasťou grafi cké-
ho spracovania časopisu, preto aj jeho vizualizácia je v kompetencii 
grafi ka (grafi čky).

Za obsah a kvalitu reklám a príspevkov v rubrike Novinky prístro-
jovej a spracovateľskej techniky (dodaných textov a ich súčastí) 
zodpovedá spracovateľ, nie Redakčná rada SGaK.

3. Pokyny na spracovanie reklamy
 
Reklamy (vopred pripravené v grafi ckých štúdiách) je potrebné do-
dať vo formáte PDF (s orezovými znakmi, prípadne spadávkou)
• pre čistý formát časopisu (celá strana A4) je reklama na spadáv-

ku 210 × 297 mm (+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, 
180 × 270 mm (rámec sadzby),

• pre formát A5 (t. j. polovica A4) je pre čistý formát 210 × 145 mm 
(+ spadávka 4 mm); ak nie je na spadávku, 180 × 135 mm

Farebnosť reklamy musí byť v CMYK-u.
 

Pri reklamách vytváraných súčasne s tvorbou časopisu treba do-
držať pravidlá ako pri spracovaní hlavných odborných článkov. 
Logotypy je potrebné dodať v krivkách , t. j. vo vektorovej grafi ke 
(napr. CDR, PDF, nie DGN a DWG), s identickými farbami daného 
subjektu, pripravenými v CMYK-u.
Ďalej je potrebné okrem hotovej reklamy dodať osobitne text, foto-
grafi e, grafy, obrázky, prípadne iné súčasti a zároveň maketu (t. j. 
náhľad na reklamu).
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Cenník a kvalitatívne podmienky pre reklamy

Cenník reklamy:

Ročník XXVI, č. 1, nepredajné
Recenzovaný odborný časopis Komory geodetov a kartografov SR
Redakčná rada • Ing. Štefan Lukáč – predseda, Ing. Ingrid Geisseová, Ing. Renáta Šrámková, Ing. Vladimír Vázal. 
Layout • Layout JS. • Tlač • Dóša, s. r. o.
Vydáva • Komora geodetov a kartografov Na paši 4, 821 02 Bratislava, Tel/fax: 02/ 4488 8348, E-mail: E-mail: kgk@kgk.sk, Internet: www.kgk.sk
Vychádza štyrikrát ročne. Toto číslo vyšlo v decembri 2020. Tlač povolená s udaním prameňov a zachovaním autorských práv. ISSN-1335-4019

slovenský geodet 
a kartograf




Autor: IK

Krížovka

Položka MJ Výkon Cena €

01 A4 celá strana reklama na obálke – strana 4 332,00 €
02 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 4 166,00 €
03 A4 celá strana reklama na obálke – strana 2, 3 300,00 €
04 A5 polovica A4 reklama na obálke – strana 2, 3 150,00 €

Objednaná služba: Pôvodná cena € Teraz Zľava €

Z1 Reklama na obálke – strana 4, formát A4 133,00 € 0 € 133,00 €
Z2 Reklama na obálke – strana 2, 3, formát A4 133,00 € 13,00 € 120,00 €
Z3 Reklama v časopise, formát A4 133,00 € 26,00 € 106,00 €

05 A4 celá strana reklama v časopise – strany 4 – 46 266,00 €
06 A5 polovica A4 reklama v časopise – strany 4 – 46 139,00 €
07 A4, A5 vkladanie letákov/nezmenená váha 

časopisu  
135,00 €

Položka MJ Výkon Cena €

Zľavy: Predkladatelia reklám, ktorí si rezervujú a zaplatia reklamu 
(formát A4) v štyroch po sebe idúcich číslach časopisu, dostanú 

zľavu formou možnosti uverejniť farebnú reklamu formátu A5 vnútri 
časopisu, za zníženú cenu podľa nasledujúcich pravidiel:

Zaradenie do čísla bulletinu, v ktorom bude reklama uverejnená, závisí od predkladateľa reklamy a obsahovej vyťaženosti časopisu.
Poznámky: Reklama môže obsahovať texty, grafy, obrázky, poprípade inú grafi ku.                                                   Redakčná rada SGaK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Slovenské mesto, v ktorom má sídlo ÚGKK SR  2. Prehliadka terénu inak  3. Doplňte: zemepisná .....  4. Doplňte: Zákon o geodézii a ...........  5. Jedna z úloh geodeta  
6. Druh pozemku  7. Druh časopisu alebo vestník organizácie inak  8. Priezvisko predsedu Komory geodetov a kartografov  9. Geodetická pomôcka  

10. Skratka komory geodetov a kartografov  11. Líniová stavba  12. Typ stabilizácie bodu  13. Značka geodetických prístrojov  14. Rodisko Samuela Mikovíniho  
15. Budova inak  16. Označenie pozemku  17. Geodet inak  18. Typ geodetického prístroja  19. Doplňte: technická ......... 






