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    Analýza súčasného stavu 
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(rezortný dokument) 



SKPOS - nosný pilier geodetických základov 

 reprezentuje referenčný rámec ETRF2000 
 vysoký počet užívateľov (nad 1000) 
 pokračovať v rozvoji siete permanentných 

staníc 
 priebežne udržiavať HW a SW vybavenie 

SKPOS 
 vydať metodické usmernenie na geodetické 

merania vykonávané prostredníctvom SKPOS 
(2016) 
 



Nové delenie geodetických základov 
        Nové delenie geodetických základov 

 

A. podľa možnosti získania súradníc,  výšok 
a/alebo tiažového zrýchlenia 

B. podľa typu (charakteru) referenčného 
podkladu 

C. podľa typu ochrany 

 



 
1. GZ pre on-line použitie – parametre (výsledky) je 

možné získať v reálnom čase, 
 

2. GZ pre dodatočné spracovanie – parametre    
(výsledky) možno získať dodatočne po meraní – 
napr. SKPOS postprocesing, využitie bodových polí, 



 
1.  geodetické služby – SKPOS, transformačná   služba  

s modelmi, ... 

2. bodové polia – body špecializovaných sietí s 

parametrami 



1. absolútna ochrana (limitovaný počet bodov – tzv. 
referenčná kostra a pod.) 

2.  štandardná ochrana (na úrovni súčasnej 
ochrany) 

3. minimálna ochrana (v princípe „evidenčná“ 
ochrana) 
 



 

Bodové polia – body špecializovaných 
geodetických sietí 

 
 definovať referenčnú kostru bodov GZ (body 

1.rádu ŠNS, body A,B,C triedy ŠPS a body 0. 
a 1. rádu ŠGS) 

 zmeniť definíciu bodov ŠPS (vylúčenie bodov 
triedy D) 

 ochrana zachovalých bodov TS, AGS .... 
(spolupráca s ČR, Ukrajinou)  



 vypočítať a vypublikovať novú realizáciu 
výškového systému Bpv  a novú národnú      
realizáciu EVRS)  

 zabezpečiť opakované absolútne tiažové merania 
na bodoch 0. rádu ŠGS v cykle 5 rokov 



Štátna nivelačná sieť – reprezentant Bpv a EVRS na Slovensku 
 
 

    určiť polohové súradnice bodov 1. rádu 
    priamo merané „g“ na čo najväčšom počte bodov 
    nanovo spracovať najnovšie opakované merania 1. a 2. rádu 
    uvažovať vplyv slapov 
    vykonať nové vyrovnanie siete v systéme Bpv a EVRS (nová množina  
        vzťažných bodov) 
    spresniť kvázigeoid (presnosť 10-20  mm) 
    vypočítať transformačné modely medzi  pôvodnou a novou realizáciou 



Rozvoj geodetických základov 

 vybudovanie rezortného výskumného pracoviska 
v rámci VÚGK 

 vypracovanie štúdie o možných prínosoch 
nového kart. zobrazenia Slovenska (v spolupráci s 
STU) 

 štúdium geodynamiky – prechod od epochových 
meraní v SGRN na permanentné prostredníctvom 
SKPOS  pozemných stabilizácií; ZNS 

 



 
Metrológia 

 vypracovanie projektu rezortného 
metrologického pracoviska s nadrezortnou 
pôsobnosťou a rezortného metrologického 
poriadku 

 dobudovanie vertikálnej gravimetrickej 
základnice Skalnaté pleso – Bardejov 

 



SKPOS definovať legislatívne ako referenčnú službu  
GZ a ako národného reprezentanta systému ETRS89 
na Slovensku 

upraviť súčasné nedostatočné zabezpečenie ochrany  
    bodov GZ 
iniciovať úpravu legislatívy s ohľadom na 

metrologickú nadväznosť rezortných (jestvujúcich aj 
plánovaných) metrologických zariadení a základníc 

GZ z pohľadu legislatívy  



Zhrnutie 

 stanoviť ďalší rozvoj a celkovú udržateľnosť geodetických základov v 
budúcom období 

 osobitný dôraz bude kladený na funkčnosť SKPOS 
 nové realizácie resp. príprava na nové realizácie (Bpv, EVRS, S-Gr) 
 dobudovanie gravimetrickej základnice 
 legislatívne zabezpečenie  


