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Ako elektronické 
diaľkomery začali
nahrádzať pásmo (v atletike)



Motivácia

 rok 2019 – záujem 
atletického štatistika 
– geodeta – rozhodcu 
Ing. Mariána 
Kalabusa o príspevok 
pre atletických 
rozhodcov do 
časopisu Slovenská 
atletika o používaní 
EDM



Ja a atletika

 atlét od roku 1991 – disciplína 110 m prekážok
 medailista z M-SR a akademických M-SR
 absolvent osemročného športového gymnázia v 

Bratislave
 od 1999 – člen AO TJ Slávia STU Bratislava
 od 2009 – tajomník AO TJ Slávia STU Bratislava (v 

roku 2021 – družstvo mužov majstrami SR)
 2012 – ukončenie aktívnej pretekárskej činnosti
 tréner atletiky: 5 kv. stupeň
 rozhodca atletiky:

• 3 kv. stupeň (aj medzinárodné skúsenosti)
• školiteľ rozhodcov
• rozhodca pre meranie štadiónov a tratí
• rozhodca pre meranie a váženie náčinia, štartér



Atletika (v minulosti aj ako Ľahká atletika)

kráľovná športov

šport č. 1 na OH
od 1896

41+
disciplín na dráhe

objektívne hodnotenie 
a dodržiavanie 

pravidiel
sekundy, metre, body, ...

Rozdelenie atletických 
súťaží

 súťaže na dráhe 
(atletickej trati)

 súťaže v poli

 viacboje

 halové súťaže

 chodecké disciplíny

 cestné behy

 cezpoľné behy, 
horské behy a behy 
v krajine



Atletika verzus geodézia

 presné meranie výkonov (presnosť pod 1 cm)
• horizontálne skoky (skok do diaľky, trojskok)

• vertikálne skoky (skok do výšky, skok o žrdi)

• vrhy a hody (vrh guľou, hod oštepom, kladivom, diskom, bremenom) 

 vytýčenie výsečí pri hodoch a vrhu guľou

 certifikácia štadiónov (polohové a výškové meranie na úrovni 
inžinierskej geodézie)
• dĺžka trate

 certifikácia sektorov (výškové meranie)
• súťaže mimo štadiónov (napr. na námestiach)

• halové súťaže mimo atletických hál

 certifikácia tratí pre chodecké a bežecké súťaže na ceste, poli, v 
krajine
• sekundárna metóda, primárna metóda Johnosonove koliesko



Používanie elektronických diaľkomerov (EDM) na meranie 
výkonov v atletika povoľujú pravidlá

 pravidlo World Athletic (bývalá IAAF) 10.2 (pravidlo 148) 
znie:
• Pri atletických súťažiach uvedených v P 1.1, P 1.2, P 1.3 a P 1.6 

definície medzinárodných súťaží sa všetky vzdialenosti musia 
merať kalibrovaným certifikovaným oceľovým pásmom alebo 
tyčou, alebo presným meracím prístrojom. Oceľové pásma, tyče 
a meracie prístroje musia byť vyrobené a kalibrované podľa 
medzinárodných noriem.

• Presnosť meracieho zariadenia použitého pri súťaži musí byť 
overená príslušnou organizáciou akreditovanou u národného 
metrologického úradu. 

• Pri iných súťažiach ako sú uvedené v P 1.1, P 1.2, P 1.3 a P 1.6 
definície medzinárodných súťaží sa môže použiť i pásmo 
vytvorené zo sklených vlákien. 

Pozn.: Vo veci uznávania rekordov pozri P 31.17.1 Súťažných 
pravidiel. 



História zavedenia používania EDM v atletike
pred rokom 1914

- pravidlá nešpecifikovali nástroj na 
meranie

- vrh guľou:
- vrh z kruhu vytvoreného z lana, kovu 

alebo dreva

- meranie od vonkajšej strany kruhu

- hod kladivom a diskom 
- ako vrh guľou

- hod diskom spočiatku zo stoja z 
plošiny

- hod oštepom
- hod od čiary, pričom sa meral výkon 

ako kolmica

- skok do diaľky
- od čiary a merala sa kolmica

Zdroj fotografií „ The Evolution of Track and Field Rules During the Last Century „ od Eric D. Zemper, Ph.D. 



História zavedenia používania EDM v atletike
1914

- pravidlá IAAF z roku 1914
- pri hodoch a vrhoch bola 

zavedená povinnosť na 
meranie výkonov používať 
oceľové pásmo a výkon 
merať od vnútornej hrany 
kruhu

- pri skoku do diaľky to 
uvedené nebolo, ale je 
zrejmé, že sa na meranie 
používalo pásmo



História zavedenia používania EDM v atletike
roky 1914 - 1953

- pravidlá IAAF od roku 
1914 po rok 1953 bližšie 
neupravovali meranie 
výkonov
- pri hodoch a vrhoch bola 

naďalej povinnosť na 
meranie výkonov používať 
oceľové pásmo

- pri skoku do diaľky to 
uvedené nebolo – pokusy 
o rôzne „zlepšováky“



História zavedenia používania EDM v atletike
1953

- pravidlá IAAF z roku 1953
- na meranie výkonov bolo 

povinnosťou používať 
oceľové pásmo

- bola pridaná aj možnosť 
použitia „overených“ 
vedeckých meracích 
aparatúr (ešte nie EDM ale 
napr. koľajnička postavená 
paralelne s doskočiskom v 
skoku do diaľky)



História zavedenia používania EDM v atletike
1968

- OH Mexico 1968
- problém odmerania 

výkonu – nového 
svetového rekordu 890 
cm v skoku do diaľky 
Boba Beamona
krátkou „koľajničkou“

- muselo byť použité 
opäť oceľové pásmo

Zdroj fotografií Youtube„ https://www.youtube.com/watch?v=DEt_Xgg8dzc„



História zavedenia používania EDM v atletike
1972

- koniec 60. rokov –
rozvoj EDM v geodézii 
a spustenie sériovej 
výroby EDM

- OH Mníchov 1972
- na meranie v atletike

(hod oštepom, diskom 
a kladivom) použitý 1x 
EDM Zeiss Reg-Elta 14

Zdroj fotografie: Tuno, Mulahusić, Kogoj „From Reg Elta to spatial station Four decades of Zeiss electronic tacheometers Trimble“ Geodetski vesnik, September 2012.



 A ako sme na tom boli v Československu resp. v Česku a na 
Slovensku?



História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu

1978

- ME Praha 1978
- Geodézia Praha n. p.

- geodetické práce pri 
rekonštrukcii štadióna 
vykonávala

- Geodetický ústav v Prahe 
(na obr. Ing. Nekula)

- meranie výkonov v hode 
oštepom, diskom a 
kladivom EDM 
Geodimeter 700

Zdroj fotografie: Dokument Technika mistrů: Krátky film Praha 1978. Filmové laboratória Barrandov a Československý atletický zväz a FTVS Praha https://www.youtube.com/watch?v=GZJwyUdyoLw

https://www.youtube.com/watch?v=GZJwyUdyoLw


História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu (na Slovensku)

1982 - 1990

- P-T-S Bratislava 1982 – 1990 a 
AX-CX-PS Nitra cca 1984-88
- doc. Svätopluk Michalčák

- bývalý oštepár Slávie VŠ (SVŠT)

- Ing. Florián Babín -Kovoprojekta
Bratislava n. p. 

- meranie výkonov EDM v hode 
oštepom, diskom a kladivom

- EDM: Opton Elta 4

Zdroj fotografie: Marián Šimo; Zürich východu: Hviezdy troch ér; SAZ 2019; ISBN 978-80-973058-1-9



História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu (na Slovensku)

1982

- IV. celoslovenské branno-
športové hry pracovníkov 
rezortu geodézie a 
kartografie (Mladá Garda 
Bratislava 1982)
- usporiadateľ: Geodézia,

n. p. Bratislava

- meranie výkonov EDM v 
hode granátom

Zdroj fotografií: Geodetický a kartografický obzor; ročník 29/71, číslo 5/1983 str.134-138.



História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu (v Čechách)

1984-85+

- Zlatá Tretra Ostrava 1984 a 
Majstrovstvá sveta 
železničiarov v atletike USIC –
Olomouc 1985
- Ing. Václav Klvaňa

- železničný geodet (SŽG Olomouc, 
neskôr SŽDC ČD Olomouc)

- štatistik a rozhodca ČAS

- meranie výkonov EDM Opton
Elta 20 a Wild Distomat

Zdroj fotografie: https://www.zlatatretra.cz/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=historie%2F&m6e73ereturnid=3&page=3



História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu (na Slovensku)

1990 - 1998

- P-T-S Bratislava
- 1990-92

- Carl Zeiss Jena – EDM Elta

- 1993-1998
- Geoteam (Ing. Moravec)

- meranie výkonov EDM v 
hode oštepom, diskom a 
kladivom, vo vrhu guľou, 
skok do diaľky, trojskok a aj 
skok do výšky a o žrdi

Zdroj fotografie: Marián Šimo; Zürich východu: Hviezdy troch ér; SAZ 2019; ISBN 978-80-973058-1-9



História zavedenia používania EDM v atletike v 
Československu (na Slovensku)

1999 - doteraz

- 1999-2007
- EDM sa využívalo na pár významnejších 

atletických pretekoch (zabezpečovali atléti 
– geodeti) napr. preteky Atletický most v 
Banskej Bystrici a Dubnici (Ing. Kalabus –
Geodézia Žilina/Martin)

- 2007 - doteraz
- začali vznikať firmy venujúce sa časomiere 

a doplnkovo aj využitiu EDM na meranie, 
napr. firma HrDo v roku 2007 alebo Kril v 
roku 2017 a na všetkých Majstrovstvá SR 
začali byť využívané EDM na meranie 
vrhov a hodov a horizontálnych skokov

- okrem toho atléti/geodeti využívali EDM 
na meranie na rôznych pretekoch napr. od 
roku 2012 Memoriál Tomáša Babiaka v 
Bratislave na Mladej Garde (Ing. Droščák, 
PhD.)



Ako sa meria s EDM v atletike
Disciplíny, úloha rozhodcov pre EDM

 disciplíny v ktorých je možné využiť EDM na presné meranie 
výkonov (presnosť 1 cm)
• horizontálne skoky (skok do diaľky, trojskok)

• vrhy a hody (vrh guľou, hod oštepom, kladivom, diskom, bremenom) 

• vertikálne skoky (skok do výšky, skok o žrdi) – iba výnimočne

 pravidlá WA ustanovujú pre medzinárodné súťaže aj sólo vedúceho 
rozhodcu pre meranie (Chief Measurement Judge).

 Rozhodca pre EDM:
• kontroluje kalibračný certifikát pre EDM

• kontroluje postavenie EDM v sektore

• dohliada na vykonanie kontrolných meraní (kontrola s pásmom) pred a po 
súťaži a potvrdí a archivuje (kvôli uznaniu rekordov) formulár k EDM

• sleduje činnosť meračov EDM počas celej súťaže – má možnosť  požiadať 
o kontrolné meranie v prípade podozrenia



Ako sa meria s EDM v atletike
Manuál na kalibráciu a overovanie

 IAAF vydala aj manuál pre kalibráciu a overovanie
• Oceľové pásmo:

 musí vyhovovať ISO norme (odkaz na stavbárske ISO normy)

 musí vyhovovať neistote ± (0.5 mm + 0.1 mm/m) pri 
konfidenčnom intervale 95%

 musí mať kalibračný certifikát pri kúpe

 môže byť certifikované aj geodetom schváleným postupom

 rekalibrácia je odporučená každé 4 roky (každých 10 m pásma)

• Meračské tyče:
 musia vyhovovať neistote ± (0.5 mm + 0.1 mm/m) pri 

konfidenčnom intervale 95%

 môžu byť kalibrované pomocou kalibrovaného pásma (každý 1 m)

• EDM
 musí vyhovovať neistote ± (6 mm + 4 ppm) pri konfidenčnom

intervale 95%

 rekalibrácia je nutná každý rok

 kalibrácia musí byť vykonaná akreditovanou metrologickou 
inštitúciou



Pár informácii k meraniu s EDM v atletike

 softvér na meranie
• každý väčší výrobca EDM má k 

dispozícii softvér pre meranie 
atletických disciplín

• dajú sa použiť aj štandardné 
geodetické úlohy (COGO) ako 
výpočet kolmice, excentrické 
stanovisko atď., ale nie je to 
praktické

 postavenie merača s EDM v 
poli
• je vždy excentrické, aby 

nezavadzal pretekárom, 
kamerám, rozhodcom

 vzdelanie merača s EDM
• pravidlá nevyžadujú geodetické 

vzdelanie, ale zo skúsenosti je 
to veľkou výhodou



Ako sa meria s EDM v atletike (hod oštepom)

 grafické zobrazenie merania 
výkonov s EDM v disciplíne 
hod oštepom:

1. nastaviť „nulový“ 
referenčný bod + odmerať 
vodorovnú dĺžku (spojnica 
EDM – referenčný bod)

2. odmerať uhol a dĺžku na 
zrkadlo (spojnica EDM –
zrkadlo)

3. vypočítať dĺžku prepony a 
odpočítať 8 m = dĺžka 
pokusu



Ako sa meria s EDM v atletike (vrh guľou)

 grafické zobrazenie merania 
výkonov s EDM v disciplíne 
vrh guľou:
1. nastaviť „nulu“ zárazového

brvna (oblúk definovaný 3 
bodmi) a vypočítať 
referenčný bod (stred 
kruhu) + odmerať 
vodorovnú dĺžku (spojnica 
EDM – referenčný bod)

2. odmerať uhol a vodorovnú 
dĺžku na zrkadlo (spojnica 
EDM – zrkadlo)

3. vypočítať dĺžku prepony a 
odpočítať polomer kruhu = 
dĺžka pokusu



Ako sa meria s EDM v atletike (skok do diaľky)

 grafické zobrazenie merania 
výkonov s EDM v disciplíne 
skok do diaľky:

1. nastaviť „nulovú“ priamku 
(definovaná odrazovou 
doskou s plastelínou)

2. odmerať uhol a vodorovnú 
dĺžku na zrkadlo (spojnica 
EDM – zrkadlo)

3. vypočítať vodorovnú dĺžku 
ako kolmicu na „nulovú“ 
priamku



Záver

 využitie elektronických diaľkomerov sa po ich vynájdení a spustení 
do sériovej výroby veľmi rýchlo najmä vďaka presnosti a rýchlosti 
prevedenia ujalo aj pri meraní výkonov v atletike

 história ukázala, že to bolo vždy vďaka nadšencom atléto-
geodetom

 napriek tomu, že pri každých medzinárodných, ale národných 
majstrovských súťažiach je používanie EDM dnes už bežným 
štandardom, ostáva a aj do budúcna zrejme ostane 
najrozšírenejšou pomôckou na meranie výkonov pri oblastných 
súťažiach nižšieho rangu klasické pásmo
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Ďakujem za pozornosť


