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Hodnocení metod pro vzájemné 
porovnávání přesnosti přístrojů GPS 

528.02: 629.056.84

Ing. Přemysl Janata,
Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,

Ústav geoinformačních technologií, 
Mendelova univerzita v Brně

Abstrakt
Hledání nejvhodnějšího přístroje GPS pro nasazení v lesních porostech znamená vzájemné porovnání přesnosti různých typů, 
značek a konfi gurací aparatur GPS v těchto podmínkách. Srovnání předností a nedostatků několika užívaných metod k porovnání 
vzájemné přesnosti různých nebo různě nakonfi gurovaných přístrojů GPS. Výsledkem je doporučení metody paralelního měření 
dvěma přístroji za použití pouze jedné antény s anténním rozbočovačem GPS jako nejvhodnější. Tato metoda jako jediná 
z uvedených zaručuje shodu přijímaného signálu pro hodnocené aparatury GPS.

Evaluation of Methods for GPS Receivers Accuracy Comparison

Summary

Searching for the best GPS device to be used under the forest canopy means mutual comparison of the accuracy of different 
GPS types and brands in these conditions. Comparison of strengths and weaknesses of several methods used for confrontation 
of different or differently confi gured GPS devices. The result recommends method of parallel measurement of two devices using 
only one antenna with a GPS antenna splitter as the best for the purpose. This is the only one of the tested methods, ensuring 
consistency of the received signal for both of the tested GPS receivers. 

Keywords: GPS antenna splitter, position error, conditions for signal reception 

1. Úvod

Globální navigační satelitní systém (GNSS) je komplex-
ní soustava, která umožňuje pomocí družic umístěných na 
oběžné dráze Země autonomní prostorové určování polohy 
kdekoliv na zemském povrchu a nad ním. NAVSTAR GPS 
(Navigation System Using Timing And Ranging – Global 
Positioning System), dále jen GPS, patří mezi nejznáměj-
ší GNSS a byl původně vyvinut pro potřeby armády USA. 
V současné době je stále provozovaný ministerstvem obrany 
USA, ale zároveň je široce používán i v civilním sektoru, kde 
ovlivnil mnoho různých oblastí lidských činností a vědních 
oborů. Stavba a principy fungování systému GPS jsou v sou-
časné době díky jeho masovému rozšíření velice často popi-
sovány a diskutovány jak v odborných, tak i v populárních 
publikacích a informačních zdrojích. Z tohoto důvodu je zde 
tento systém představen jen ve stručnosti a případné zájemce 
o podrobnější informace lze odkázat na zdroje specializující 
se na dané téma, jako např. [6].

Úroveň přesnosti určení polohy pomocí přijímačů GPS 
může kolísat od desítek metrů do několika milimetrů v závis-
losti na použitém zařízení, způsobu měření, zpracování výsled-
ků měření, na aktuálním stavu atmosféry a aktuální politice 
ministerstva obrany USA. Pro většinu dostupných zařízení 
GPS je úroveň přesnosti v určení polohy přibližně stanovena  
výrobcem v podobě RMSE (Root Mean Square Error = od-
mocnina z průměru čtverců chyb), kde se udávané hodno-
ty vždy vztahují k optimálním observačním podmínkám. 
Již ze samotného principu systému je zřejmé, že podmínky 
pro měření s GPS jsou v prostoru a v čase velice proměnli-
vé. Z toho důvodu se v praxi mohou hodnoty deklarované 
výrobcem, jak v kladném, tak i záporném smyslu, odlišovat 
od hodnot skutečně naměřených. Tím pádem nemusí být 
porovnání různých přístrojů na základě výrobcem ofi ciálně 
uvedených údajů vždy zcela vypovídající. Aby bylo možné 
objektivně porovnat schopnosti různých typů přijímačů GPS 
k určování polohy je proto nutné jejich vzájemnou přesnost 
exaktně zjistit v různých podmínkách pro měření.
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Na téma porovnání přesnosti různých nebo různě nakonfi -
gurovaných přístrojů GPS bylo napsáno množství příspěvků, 
ve kterých se autoři snaží umístit své testy spíše do podmí-
nek méně příznivých pro příjem signálu GPS, pro něž nebyla 
přesnost prozatím všeobecně stanovena nebo tam, kde by 
tento systém mohl nalézt široké uplatnění (nepříznivé kon-
fi gurace terénu, zástavba atd.). Za nepříznivou podmínku 
pro měření s přístroji GPS lze považovat mimo jiné i lesní 
prostředí, kde převážně koruny a kmeny stromů vytvářejí 
překážku pro samotný příjem signálu a zároveň mohou způ-
sobovat tzv. vícecestné šíření signálu, které zvyšuje chybu 
v určení polohy [10]. 

Článek vznikl na základě potřeby vzájemně porovnat 
přesnost určení polohy různých a různě nakonfi gurovaných 
typů přístrojů GPS při měření v lesních porostech. Za tímto 
účelem jsme se snažili nalézt nejvhodnější metodu, pomocí 
které bude možné správně porovnat vybrané přístroje GPS 
v proměnlivých podmínkách, které bezpochyby tento globál-
ní polohový systém vytváří. Z počátku se zdálo, že nebude 
těžké tento úkol vyřešit pomocí metody, která je popsána 
a použita v některém z dostupných literárních zdrojů na stej-
né nebo podobné téma, jako např. [1], [3], [9], [10], [15]. 
Po prostudování zahraničních i domácích literárních pra-
menů však bylo zjištěno, že je možné vybírat z více metod 
používaných k tomuto účelu. Bylo tedy třeba vzájemně tyto 
metody zhodnotit a rozhodnout, která z nich bude nejlépe 
vyhovovat našim požadavkům. Cílem článku tedy je hodno-
cení několika metod používaných pro vzájemné porovnání 
polohové přesnosti různých nebo různě nakonfi gurovaných 
přístrojů GPS.

2.  Základní proměnlivé faktory ovlivňující příjem 
signálu GPS

Sběr polohových dat pomocí GPS je ovlivněn řadou faktorů 
se značnou heterogenitou v prostoru i v čase. Mezi nejvý-
znamnější z nich patří geometrické uspořádání družic, pře-
kážky ve výhledu na oblohu, troposférické a ionosférické 
refrakce a vícecestné šíření signálu.

2.1 Geometr ické uspořádání  vidi te lných družic

Strukturu GPS lze rozdělit do třech základních segmentů (řídí-
cí a kontrolní, kosmický a uživatelský). Geometrické uspořá-
dání viditelných satelitů je závislé především na kosmickém 
segmentu, který se v lednu 2011 skládal z 32 družic obíhají-
cích Zemi po 6 vzájemně posunutých kruhových oběžných 
drahách ve výšce 20 200 km nad jejím povrchem. Během dne 
dochází k neustálé změně konstelace družic na obloze, což 
způsobuje i změnu podmínek pro měření. Měřítkem kvality 
aktuální geometrie satelitů na obloze je parametr přesnosti 
polohy PDOP (Positional Dilution of Precision), bezrozměr-
ný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání 
družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení 
třírozměrné polohy přijímače. Čím nižší je hodnota DOP, tím 
přesnější může být určení polohy tímto systémem.

2.2 Překážky ve výhledu na oblohu

Jakékoliv překážky ve výhledu na oblohu (reliéf terénu, při-
lehlé objekty apod.) způsobují zhoršení podmínek pro příjem 
signálu GPS. Tyto překážky mohou podle své povahy sig-

nál buď zcela přerušit, nebo zeslabit. Clona lesních porostů 
způsobuje oba uvedené negativní vlivy, kdy kmeny stromů 
přímo přerušují přijímaný signál a průchodem signálu přes 
asimilační orgány dojde minimálně k jeho zeslabení, a tím 
pádem ke snížení poměru užitečného signálu k šumu (hodno-
ty SNR – Signal to Noise Ratio) [7]. Lesní porosty omezují 
výhled na oblohu především v blízkosti pravého horizontu, 
což způsobuje, že přijímač GPS využívá převážně satelity 
nacházející se v zenitové oblasti. Tento jev má za následek 
zvyšování hodnot PDOP. 

2.3 Troposfér ická a  ionosfér ická refrakce

Radiový signál vysílaný z družic GPS se ve vzdálenosti 
1 000–20 200 km nad povrchem Země šíří téměř vakuem. 
V rozmezí vzdáleností 50–1 000 km nad povrchem Země se 
nachází tzv. ionosféra, což je ionizovaná část atmosféry, která 
obsahuje množství volných elektronů a iontů, které způsobují 
refrakci (lom) radiového signálu, tedy prodloužení jeho drá-
hy a zpoždění. Ionosférická refrakce je proměnlivá v prostoru 
i čase vlivem aktuální i cyklické aktivity slunce, globálních 
meteorologických vlivů, ročního období a fáze dne. V přijí-
mačích je implementován základní model, který tyto změny 
zohledňuje a navigační zpráva obsahuje vstupní parametry 
pro jeho výpočet. Analýzou signálu na různých kmitočtech 
(L1, L2) lze tuto chybu eliminovat, protože změna rychlosti 
rádiového signálu ionosférou je frekvenčně závislá.

Obdobný vliv na signál GPS má i troposféra, která se 
nachází ve výšce od 0–15 km. Její stav ovlivňují především 
lokální meteorologické vlivy jako je teplota, tlak, vlhkost. 
Vliv troposféry na měření GPS nelze modelovat, ale je možné 
ho poměrně přesně vypočítat při znalosti atmosférických pod-
mínek v místě měření. Korekce se však běžně neprovádí.

2 .4  Vícecestné š í ření  s ignálu (mult ipath)

Signál GPS může být někdy odrážen od různých povrchů 
nebo blízkých objektů, jako jsou například budovy, auta či 
kmeny stromů, což způsobuje, že anténa GPS přijímá myl-
ný signál. Tento jev se nazývá „multipath effect“ a je-li silný, 
může způsobovat chyby řádově až desítek metrů. Optimální 
přesnost lze získat při sběru dat v prostředí s čistým výhledem 
na oblohu, kde je možné vyhnout se blízkým velkým refl ex-
ním povrchům. V lesním prostředí se bohužel překážkám ve 
výhledu ve většině případů nevyhneme, tudíž musíme počítat 
s vlivem tohoto jevu, který se významně a relativně nepředví-
datelně podílí na chybě v určení zdánlivé vzdálenosti. Částeč-
ně je tento problém řešen pomocí dalších technologií umož-
ňujících eliminaci odraženého signálu přijímačem. 

3. Materiál a metodika

3.1 Použi té  vybavení

Při úvahách o nasazení aparatury GPS pro sběr dat v lesních 
porostech je třeba v první řadě defi novat, které z dostupných 
přístrojů jsou vhodné pro měření v tomto prostředí, aby bylo 
dosaženo dostatečné přesnosti při zachování přiměřené pro-
duktivity. Dle [15] lze přijímače GPS rozdělit do tří základ-
ních skupin na základě jejich principu, přesnosti a účelu 
možného využití. První skupinu tvoří tzv. consumer-grade 

Janata, P.–Klimánek, M.: Hodnocení metod pro vzájemné…
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přijímače GPS, které jsou schopny na základě zpracování 
dálkoměrných kódů (kódové přijímače) dle [14] měřit pod 
clonou lesního porostu s horizontální přesností mezi 7–9 m. 
Tato skupina přijímačů je díky své relativně nízké ceně urče-
na široké veřejnosti, ale většinou nedovoluje diferenciální 
korekce dat. Někteří výrobci diferenciální korekce pro tuto 
skupinu přijímačů GPS umožňují (např. Trimble), ale dle 
[3] nejsou příliš efektivní. Protikladem k této skupině jsou 
tzv. survey-grade přijímače GPS, které jsou schopny měřit 
s vysokou přesností mnohdy lepší než 0,01 m díky zpraco-
vání fáze nosné vlny (fázové přístroje), ale jsou relativně 
nákladné. Tato úroveň přijímačů obvykle disponuje soft-
warem a procedurami pro postprocesní zpracování dat, ale 
dle [13] nejsou pro svoji vysokou citlivost vhodné pro apli-
kaci v lesnictví. Poslední skupinu tvoří tzv. mapping-grade 
přijímače GPS, které vytvářejí mezičlánek pro předchozí 
skupiny, ze kterých převzaly dostatečnou přesnost (horizon-
tální přesnost těchto přijímačů je výrobci udávána většinou 
mezi 0,5–2 m) a produktivitu určení polohy za relativně pří-
znivou cenu. Tyto přijímače většinou umožňují jak kódový, 
tak fázový princip měření, což zvyšuje jejich využitelnost 
při zachování dostatečné přesnosti určení polohy. Na základě 
těchto vlastností doporučují autoři [15] tuto skupinu přijíma-
čů GPS k efektivnímu sběru prostorových dat i za nepřízni-
vých observačních podmínek, které vytváří například i lesní 
prostředí. 

Jelikož našim původním cílem bylo vzájemné hodnocení 
různých a převážně různě nakonfi gurovaných přístrojů GPS 
v lesních porostech, využili jsme doporučené mapping-grade 
přijímače GPS. Konkrétně byly použity dva shodné jednofre-
kvenční přístroje Trimble Geo XT, vybavené externími anté-
nami Trimble Hurricane L1, instalovanými na teleskopické 
výtyčce. Dvě shodné aparatury GPS (včetně externí antény) 
byly nutné; pokud potřebujeme zjistit rozdíly v metodách, 
musíme zamezit vzniku případných rozdílů zapříčiněných 
různou kvalitou přístrojů. 

Z použitého software je třeba zmínit Trimble TerraSync 
pro ovládání jednotek GPS a sběr dat, dále Trimble Pathfi nder 
Offi ce pro práci s daty, od stažení z dat logerů až po export 
do potřebných formátů, a Microsoft Excel pro výpočet polo-
hových odchylek, uspořádání dat do přehledných tabulek 
a tvorbu výsledných grafů.

3.2 Zájmová lokal i ta

Lokalita pro sběr dat byla vybírána s ohledem na požadav-
ky zajištění optimálních observačních podmínek (volného 
výhledu na oblohu), které zaručí dobrý příjem signálu GPS. 
Tyto požadavky velice dobře splňovala střecha Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde je 
mimo jiné zřízeno i uchycení a kabeláž antény pro umístění 
příležitostné referenční stanice GPS Ústavu geoinformač-
ních technologií.

3 .3  Záznam a zpracování  naměřených dat

Sběr dat v terénu se uskutečnil v průběhu února 2010. Pří-
pravné práce spočívaly v přesném určení souřadnic testova-
cích bodů na střeše fakulty pomocí diferenciálního způsobu 
měření s geodetickou stanicí GPS Topcon HiPer Pro. Další 
činností v době testů byla každodenní kontrola zpráv GPS 
NANU (Notice Advisory to NAVSTAR Users). Prostřednic-
tvím těchto zpráv komunikuje řídící a kontrolní segment 
s uživateli, když je informuje o plánovaných odstávkách 

družic, jejich stažení a uvedení do provozu nebo je zpětně 
informuje o nezdravé družici. Při této kontrole bylo důležité, 
aby během měření nedošlo k odstávce nebo poruše některé 
z družic, což by ovlivnilo výsledky naší práce.

Po stabilizaci aparatur na příslušných testovacích pozicích 
byly shodně nakonfi gurovány (max. PDOP 20, min. SNR 33, 
min. elevace 5°) a 20 minut před vlastním měřením spuštěny 
aplikace pro sběr dat v přijímačích, aby bylo zaručeno přijetí 
aktuálních almanachů v obou aparaturách [2]. Veškerá data 
jednotlivých epoch byla do kontrolních jednotek GPS uklá-
dána v jednosekundových intervalech. 

Načtení dat do paměti stolního počítače a následný export 
do formátu podporovaného aplikací MS Excel XP bylo pro-
vedeno pomocí utilit aplikace Trimble Pathfi nder Offi ce. 
Výpočet polohových odchylek desítek tisíc naměřených 
bodů od skutečných souřadnic byl proveden prostřednictvím 
programu MS Excel XP, ve kterém byly vytvořeny i výsledné 
grafy. Z důvodů vystižení co možná nejvyššího detailu jed-
notlivých metod nebylo přistoupeno k průměrování zazna-
menaných polohových informací ani podrobení dat statistic-
kému testování. To znamená, že dále uvedené výsledné grafy 
zachycují aktuální polohovou odchylku surových dat přísluš-
ného přístroje GPS v daném čase bez jakýchkoliv korekcí, ať 
už diferenciálních, nebo v reálném čase.

4. Porovnávané metody

4.1  Měření  na jednom bodě v l ibovolném 
časovém období

Na jednom bodě o známých souřadnicích se střídají různé 
nebo různě nakonfi gurované přístroje GPS většinou bezpro-
středně po sobě. Jedná se o časově a technologicky nepří-
liš náročnou metodu, která primárně slouží spíše ke zjištění 
absolutních přesností aparatur GPS. Ze zjištěných přesnos-
tí je následně možné provést vzájemné porovnání různých 
nebo různě nastavených přístrojů GPS. Tuto metodu použil 
například [12] ve své práci, kde testuje několik přístrojů GPS 
různých kvalit a předpokládá, že výsledky jsou v průměru 
platné v nejširším možném časovém úseku, pokud nedošlo 
k extrémním podmínkám (např. vyřazení více družic apod.). 

Z výsledků uvedené práce je zřejmé, že zjištěný průměr 
středních odchylek z minimálně deseti náhodně vybraných 
krátkých intervalů měřených bezprostředně po sobě charak-
terizuje statistickou, průměrně dosahovanou přesnost určení 
polohy danou aparaturou v daných podmínkách. Z toho ply-
ne, že tuto metodu je možné použít i pro porovnání přesnosti 
přístrojů GPS, ale jen za předpokladu průměrování náhodně 
vybraných středních odchylek z několika krátkých po sobě 
jdoucích intervalů záznamu polohy. Dalším předpokladem 
je, že při sběru dat nesmí dojít k radikální změně podmínek 
pro měření. Tyto změny však během dne často nastávají, což 
dokazuje i obr. 1. 

Z výše zmíněných proměnlivých faktorů dokáže tato 
metoda zajistit pouze shodu statických překážek ve výhledu 
pro všechna provedená měření z daného bodu. 

4 .2   Paralelní  měření  na vzájemně bl ízkých 
bodech 

V případě této metody probíhá měření pomocí více přístrojů 
GPS, umístěných každý na jiném bodě o známých souřadni-
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cích (viz obr. 5, 2. str. obálky). Body jsou umístěny vzájemně 
co nejblíže k sobě, aby byl zachován alespoň podobný vliv 
okolního prostředí na všechny současně měřicí přístroje. Na 
stejném principu analyzoval přesnost a účinnost přístrojů 
GPS pod korunami stromů například [5] nebo [11]. 

Tato metoda dokáže zajistit shodné geometrické uspořá-
dání viditelných družic a shodný vliv troposférické a iono-
sférické refrakce pro aparatury měřící ve stejný čas. Jak 
naznačuje obr. 2, tak při použití této metody nevykazují 
dva shodné přístroje stejné polohové odchylky ani při opti-
málních observačních podmínkách. V prostředí s výskytem 
blízkých překážek ve výhledu (např. lesní porosty) dochází 
u této metody k ještě většímu nesouladu mezi jednotlivými 
přístroji GPS. Tento jev je pravděpodobně způsoben existen-
cí, byť malého, rozdílu v jejich poloze, který však zapříči-

ní rozdílný vliv okolních objektů a odražených signálů na 
výsledné určení polohy.

4.3  Opakovaná měření  po 11 hodinách 
a  58 minutách

Oběžná doba družic GPS je 11 hodin a 58 minut, to znamená, 
že pozorovatel na Zemi uvidí družici vycházet (pohybuje se 
stále po stejné trajektorii) následující den vždy o 4 minuty 
dříve. Tento stav běžně nastává, pokud nedojde k odstávce 
nebo poruše některé z viditelných družic, což lze zjistit na 
základě dříve zmíněných zpráv GPS NANU, které jsme za
tímto účelem každodenně kontrolovali. Pokud tedy pod-
le těchto zpráv nedojde k vyřazení nebo odstávce některé 

Obr. 1 Dlouhodobé měření s GPS zachycující průběh polohové odchylky během 19. a 20. 2. 2010

Obr. 2 Průběh polohových odchylek při paralelním měření na vzájemně blízkých bodech
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z družic, dá se předpokládat, že po 11 hodinách a 58 minu-
tách nastane stejná konstelace družic na obloze, což nám 
může zajistit alespoň podobné podmínky pro měření. Toho-
to jevu využívají například [1] a [9] ve svých pracích, kde 
zjišťují vliv korunového zápoje na přesnost určení polohy 
GPS.

Při užití této metody k testování různých nebo různě nasta-
vených přístrojů GPS není zajištěn pouze stejný vliv troposfé-
rické a ionosférické refrakce na jednotlivé kampaně. Ostatní 
zmiňované proměnlivé faktory ovlivňující příjem signálu by 
měly být pro všechny kampaně velice podobné. V závislos-
ti na meteorologických podmínkách (vlhké a suché povrchy 
překážek) se při této metodě může projevit i jiný vliv multi-
path. Zvláště v nepříznivých podmínkách dochází ke změně 
konfi gurace drobných překážek jako např. olistění.

Tato metoda je časově náročná a obr. 3 dokazuje, že ani 
výsledky v našem testu nejsou příliš uspokojivé. 

4 .4   Paralelní  měření  dvěma přís t roj i  za 
použi t í  pouze jedné antény s  anténním 
rozbočovačem GPS

Metoda je známá jako test nulové základny (zero-baseline 
test), který je užíván pro stanovení správné funkce dvojice 
přijímačů GPS. Jedná se o poměrně jednoduchý test, pomocí 
kterého můžeme ověřit jak přesnost přijímače, tak softwaru 
pro zpracování dat [8]. Předpokladem této metody je využití 
anténního rozbočovače, který je schopen rozdělit přijíma-
ný signál z jedné antény do více přijímačů GPS (viz obr. 6, 

Obr. 3 Průběh polohových odchylek při opakovaném měření po 11 hodinách a 58 minutách

Obr. 4 Průběh polohových odchylek při paralelním měření dvěma přístroji
za použití pouze jedné antény s anténním rozbočovačem GPS
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Tab. 1  Popisná statistika rozdílů polohových odchylek mezi přístroji GPS při použití příslušné metody

Použitá metoda testování Střední 
hodnota [m] Medián [m] Směr. odchylka 

[m] Minimum [m] Maximum [m]

Měření na jednom bodě v libovolném 
časovém období

1,250 1,288 0,317 0,266 1,965

1,857 1,946 0,405 0,948 2,714

Paralelní měření na vzájemně blízkých bodech 0,257 0,196 0,222 0,000 2,214

Opakovaná měření po 11 hodinách a 58 minutách 0,527 0,458 0,376 0,000 1,929

Paralelní měření dvěma přístroji za použití pouze 
jedné antény s anténním rozbočovačem GPS

0,029 0,022 0,039 0,000 0,614

2. str. obálky). Na trhu je několik zahraničních výrobců, kteří 
nabízejí od dvou po vícecestné pasivní rozbočovače, kterým 
jejich frekvenční rozsah a impedanční charakteristika dovo-
luje využití v technologiích GPS, nebo jsou to zařízení sestro-
jená přímo za tímto účelem. V článku bylo využito dvoucest-
ného sériově vyráběného pasivního zařízení konstruovaného 
přímo pro zpracování signálu GPS. Výhodou tohoto zařízení 
oproti univerzálním rozbočovačům je nízká ztráta signálu 
(0,4 dB nad 3,01 dB plynoucích z principu rozbočení) a gal-
vanicky oddělené výstupy (jeden z výstupů je průchozí pro 
napájení připojené antény jedním z přijímačů, zatímco druhý 
z výstupů je opatřen 200 Ω odporem, který simuluje anténu 
druhému přijímači).

Uvedenou metodu úspěšně použili například [4] při tes-
tování přesnosti několika automobilových navigačních pří-
strojů. Tento přístup k porovnávání různých a různě nasta-
vených přístrojů dokáže docílit shodného vlivu všech výše 
uvedených proměnlivých faktorů na testované aparatury. 
Toto tvrzení potvrzuje i průběh polohových odchylek v čase 
zachycených na obr. 4. 

5. Závěr

Cílem článku bylo hodnocení čtyř metod běžně používaných 
k testování vzájemné přesnosti různých nebo různě nakon-
fi gurovaných přístrojů GPS. Z obr. 1 až 4 je patrno, že ne 
všechny doposud používané metody jsou vhodné k uvede-
nému účelu. Zároveň byly patrně poodkryty důvody, proč se 
mezi některými autory vyskytují rozdíly v pohledu na dopad 
některých parametrů příjmu signálu na přesnost určení polo-
hy. Příčinou těchto rozdílů bude pravděpodobně skutečnost, 
že většina z autorů použila některou z nepříliš vhodných 
metod a neprovedla kontrolní měření s naprosto stejnými pří-
stroji pro ověření shody jejich polohových odchylek. Další 
možností je, že autoři kontrolní měření provedli, ale porov-
návali průměry polohových odchylek z časových úseků. Ve 
výsledku se průměrné hodnoty shodovaly, ale okamžité přes-
nosti mohly mít průběh rozdílný (metoda měření na jednom 
bodě v libovolném časovém období).

Z prezentovaných výsledků je nejvíce vyhovující metodou 
pro naše účely ta, která v testu vykazuje nejmenší (nejlépe 
žádné) rozdíly v okamžité polohové odchylce mezi odpo-
vídajícími si přístroji GPS. Těmto požadavků jednoznačně 
nejlépe vyhovuje metoda s anténním rozbočovačem. Tu ale 
bohužel nelze použít v případě, kdy chceme otestovat přijí-
mač GPS jako celek včetně integrované antény, protože meto-
da vždy počítá s použitím rozbočovače připojeného k externí 
anténě. Další nevýhodou může být fakt, že vlivem rozboče-

ní dojde k zeslabení síly signálu o uvedených 3,41 dB, což 
může v nepříznivých podmínkách způsobit problémy pro 
příjem signálu z družic. Pro lesní porosty (jakožto nepříznivé 
podmínky) byla tato metoda předběžně otestována s tím, že 
příjem signálu se viditelně nezhoršil oproti přístroji bez roz-
bočovače. Problému snížení síly signálu by se dalo případně 
předejít použitím vhodného předzesilovače, který však může 
způsobit i přílišné zesílení nežádoucích signálů a šumu.

Souhrnný přehled výsledků je také obsahem tab. 1, ve 
které jsou pro každou metodu vyjádřeny rozdíly poloho-
vých odchylek mezi dvojicí odpovídajících si aparatur GPS.  
Pouze u první z metod (měření na jednom bodě v libovol-
ném časovém období) nejsou tyto charakteristiky vypočteny 
z rozdílů časově závislých polohových odchylek. Důvodem 
je princip metody, která pracuje s absolutními přesnostmi 
jednotlivých aparatur. Příslušný řádek v tabulce je proto 
horizontálně rozdělen na poloviny, kde horní část představu-
je popisné statistiky polohových odchylek pro jednu pokus-
ně zvolenou tříhodinovou kampaň a dolní pro druhou, která 
následovala ihned za první. Porovnáním uvedených hodnot 
je možné dokázat, že pokud nepoužijeme průměr z více 
náhodně vybraných středních odchylek z několika krátkých 
po sobě jdoucích intervalů záznamu polohy dle [12], tak 
popisné statistiky kampaní nejsou shodné. Rozdíl je způso-
ben pravděpodobně tím, že mezi uvedenými tříhodinovými 
kampaněmi došlo ke změně podmínek pro měření (PDOP). 
U ostatních metod je vždy k dispozici dvojice časově závis-
lých polohových odchylek od dvou odpovídajících si apa-
ratur GPS, které je možné odečíst a zjistit jejich rozdíl. Ten 
je vyjádřen pomocí vybraných hodnot popisné statistiky. 
Nejen z grafi cké interpretace výsledků (viz obr. 1 až 4), ale 
i z tab. 1 je patrno, že metoda využívající rozbočovač signálu 
GPS je nejlépe vyhovující pro daný účel. Někdo však může 
namítnout, že maximální hodnota rozdílu 0,614 m je také 
příliš vysoká pro zachycení změn v přesnosti testovaných 
přístrojů. To je sice pravda, ale při porovnání s ostatními 
hodnotami (průměr, medián a směrodatná odchylka) je patr-
né, že se jedná pouze o lokální extrémy, které lze odhalit 
a eliminovat.

Po pokusné aplikaci postprocesních korekcí došlo k prů-
měrnému snížení polohových odchylek ve všech případech 
měření, ale jejich vzájemný nesoulad u prvních tří metod 
přetrval.

Uvedené výsledky z hodnocení různých metod pro vzá-
jemné porovnávání přesnosti přístrojů GPS jsou platné pro 
optimální observační podmínky. Vyhodnocení přesnosti 
dvou aparatur různých výrobců s různými algoritmy zpraco-
vání signálu může být v ideálních observačních podmínkách 
a v lese protichůdné. Je tedy třeba nejvhodnější metodu dále 
otestovat i v lesním prostředí.
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1. Úvod

Jedným zo základných inštitútov, ktorým sa zabezpečuje 
ochrana vlastníckeho práva majiteľov nehnuteľností, je hra-
nica pozemkov. Označenie lomových bodov hraníc pozemku 
v teréne je v záujme samotného vlastníka pozemku, pretože 
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právnej úpravy účinnej do 14. 4. 2004 a podľa právnej úpravy účinnej od 15. 4. 2004 z pohľadu katastrálnej inšpekcie. Analýza 
povinností katastrálnych inšpektorov pri prešetrovaní vytýčenia sporných vlastníckych hraníc.

Disputable Land Boundaries and Their Delimitation from the View of Cadastral Inspection

Summary

Problems regarding the setting-out of parcel boundaries in relation to the Civil Code and Civil Procedure Code in connection 
to the Cadastral Act and Act on Geodesy and Cartography. Solution of disputable cases of parcel boundaries according to legal 
regulations effective until 14th April 2004 and according to legal regulations effective as of 15th April 2004 from the point of view of 
cadastral inspection. Analysis of cadastral inspectors’ responsibilities regarding examination of setting-out of disputable property 
boundaries.
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vytvára podmienky na bezproblémový výkon vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam, a je dôležité aj pre ich ochra-
nu. Vytýčenie hraníc pozemkov, ktoré nespĺňa požiadavky 
presnosti, veľakrát vedie k zložitým susedským sporom. 
V článku sa venujeme vytyčovaniu hraníc pozemkov a rieše-
niu situácií, keď vlastníci hraničiacich pozemkov, ktorí si dali 
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vytýčiť hranicu, namietajú jej správnosť. V závere je pozor-
nosť venovaná katastrálnej inšpekcii z pohľadu jej oprávnení 
a povinností pri vytyčovaní hraníc pozemkov.

2. Hranice pozemkov a ich vytyčovanie

Hranicu pozemku defi nuje § 3 ods. 2 zákona Národnej rady 
(NR) Slovenskej republiky (SR) č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) [1] (ďalej len „KZ“) takto: 
„Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu sused-
ných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považu-
je hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných 
pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.“ Pres-
né určenie hraníc pozemkov zohráva významnú úlohu pri 
ochrane práv vlastníkov nehnuteľností.

Podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodé-
zii a kartografi i [2] patrí vytyčovanie hraníc pozemkov me-
dzi vybrané geodetické a kartografi cké činnosti a podlieha 
autorizačnému overeniu fyzickou osobou, ktorá má na to 
osobitnú odbornú spôsobilosť a oprávnenie udelené podľa 
osobitného predpisu1).

Vytýčenie hraníc pozemku sa musí vykonať metódou 
a postupmi, ktoré sú najvhodnejšie na dosiahnutie presnosti 
požadovanej predpismi. Hranica pozemku nesmie byť vy-
týčená s nižšou presnosťou, ako to umožňujú najpresnejšie 
použité podklady. Vytýčenie hranice pozemku musí byť ná-
ležite prekontrolované, aby bola overená správnosť vytýčenia 
– napr. zmeraním kontrolných omerných mier medzi vytýče-
nými podrobnými (lomovými) bodmi, zmeraním krížových 
mier, výpočtom výmer vytýčených parciel, porovnaním vy-
počítaných výmer parciel s výmerami evidovanými v katastri 
nehnuteľností (KN), preverením vytýčenej polohy lomových 
bodov ležiacich na priamke, porovnaním vzdialeností medzi 
identickými bodmi odmeranými na mape (po oprave o zráž-
ku mapy) so zodpovedajúcimi dĺžkami zmeranými v teréne 
a pod. (§ 22 ods. 5 smerníc [4]).

Vzhľadom na skutočnosť, že výmera pozemku je iba od-
vodený údaj, je neprípustné prispôsobovať vytyčovacie prvky 
výmerám evidovaným v KN (§ 22 ods. 9 smerníc [4]). Nie je 
možné ľubovoľne posúvať v teréne lomové body hraníc po-
zemku tak, aby sa dosiahla výmera evidovaná v KN. Posu-
nutie týchto bodov nemôže vykonať ani geodet, ani vlastník 
pozemku. 

Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozem-
ku vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, prípadne zna-
lec v odbore geodézia a kartografi a pri vykonávaní znaleckej 
činnosti, ak má na to osobitnú odbornú spôsobilosť. Autori-
zovaný geodet a kartograf, resp. znalec v odbore geodézia 
a kartografi a pred autorizačným overením operátu vytyčova-
nia hraníc pozemku preskúma, či kvalita a presnosť merač-
ských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, ako 
aj ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hraníc pozemku vy-
hovujú príslušným predpisom. Týmto overením preberá au-
torizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za správ-
nosť uvedených údajov, za náležitosti a predpísanú presnosť 
meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích 
prác, za prípadný výber identických bodov a transformáciu, 
za vykonanie príslušných kontrolných meraní, za použitie 
najvhodnejších podkladov, za zvolenie metód a postupov, 

ktoré sú vyhovujúce pre dosiahnutie požadovanej presnosti, 
ako aj za obsahovú úplnosť operátu vytyčovania hraníc po-
zemku (§ 29 smerníc [4]).

Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny úči-
nok. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa, 
ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie 
hranice pozemku má deklaratórny charakter. Ide o prenese-
nie polohy hranice pozemku z katastrálnej dokumentácie 
oprávnenou osobou (geodetom, ktorým môže byť fyzická 
alebo právnická osoba) na tvár miesta (v prírode). Vytýčením 
hraníc sa iba deklaruje stav, ktorý vychádza zo súboru geode-
tických informácií KN. Určenie lomových bodov hraníc 
predstavuje „transformáciu údajov“ zo súboru geodetických 
informácií KN priamo do terénu [5]. Ak je hranica pozemku 
objektívne zistiteľná, súdne rozhodnutie má deklarovať exis-
tujúce vlastnícke právo [6].

3. Sporné hranice pozemkov

Do 31. 12. 1997 o priebehu sporných hraníc pozemkov roz-
hodoval súd. Od 1. 1. 1998, keď vstúpili do platnosti § 48 až 
51 KZ, začali v konaniach o určení priebehu hranice pozem-
kov rozhodovať katastrálne úrady, resp. správy katastra – SK 
(tak ako to je v Rakúsku a Maďarsku).

3 .1   Riešenie  pr ípadov sporných hraníc  v  období 
od 1.  1 .  1998 do 14.  4 .  2004

V období od 1. 1. 1998 do 14. 4. 2004 mohli v súvislosti 
s vytyčovaním hraníc pozemkov nastať v praxi tri situácie:
1.  priebeh hranice pozemkov nebol medzi susedmi sporný,
2.  priebeh hranice bol sporný, ale ešte nedošlo k zásahu do 

vlastníckeho práva suseda,
3.  priebeh hranice bol sporný a zároveň došlo aj k zásahu do 

vlastníckeho práva suseda [7].
V prvom prípade, keď priebeh hranice pozemkov nebol 

medzi susedmi sporný (napr. vlastník pozemku si chcel uro-
biť plot), hranice pozemku vytyčoval geodet, t. j. osoba, ktorá 
mala osobitnú odbornú spôsobilosť na geodetické činnosti. 
Geodeta si vyberal vlastník pozemku, ktorý požadoval vy-
týčenie hranice.

Druhý prípad opisuje situáciu, keď priebeh hranice po-
zemkov medzi susedmi bol sporný, ale ešte nedošlo k zásahu 
do vlastníckeho práva suseda (napr. susedia sa nevedeli do-
hodnúť, kde presne prebieha hranica, ale ešte nedošlo k po-
sunutiu oplotenia na susedný pozemok). V tomto prípade 
vytýčenie hranice patrilo do právomoci SK, ktorá určovala 
hranicu pozemku v správnom konaní podľa KZ. Ak niektorý 
z účastníkov konania o určení priebehu hranice pozemkov 
nebol s rozhodnutím SK spokojný, mohol proti nemu podať 
riadny opravný prostriedok – odvolanie. O odvolaní najprv 
rozhodovala SK v rámci autoremedúry, pričom mohla odvo-
laniu vyhovieť iba v celom rozsahu (nie čiastočne). Ak SK 
odvolaniu nevyhovela, rozhodol o ňom krajský súd v rámci 
správneho konania podľa ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok [8] (ďalej len „OSP“), ktoré ho-
voria o rozhodovaní súdov o opravných prostriedkoch proti 
rozhodnutiam správnych orgánov.

V treťom prípade, keď priebeh hranice pozemkov medzi 
susedmi bol sporný a súčasne už došlo aj k zásahu do vlast-
níckeho práva suseda (napr. bolo posunuté oplotenie na suse-
dov pozemok), určoval hranice pozemkov súd na základe ur-
čovacej žaloby. Právomoc súdu v danej veci vyplývala z § 4 

1)  § 5 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov 
[3].
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zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník [9] (ďalej len 
„OZ“): „Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa 
domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je 
v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.“

Najvyšší súd SR v jednom zo svojich rozhodnutí vyslo-
vil názor, že určenia priebehu hraníc sa v administratívnom 
konaní (§ 48 až 51 KZ [1]) bolo možné domáhať v prípa-
doch, ak nedošlo súčasne aj k porušeniu vlastníckeho práva 
a pôvodnú hranicu medzi susediacimi pozemkami bolo treba 
len rekonštruovať. Ak však došlo k porušeniu vlastníckeho 
práva, vlastník mal právo domáhať sa na súde ochrany svoj-
ho vlastníckeho práva aj návrhom na určenie hranice medzi 
jeho pozemkom a pozemkom susediacim. V takomto prípade 
totiž išlo o určenie, komu z vlastníkov susediacich pozemkov 
patrí sporná plocha [10]. Najvyšší súd SR v tomto rozhodnu-
tí vychádzal z toho, že otázka určenia hranice pozemku sa 
v súdnom konaní môže vyskytnúť nielen ako predurčujúca 
(predbežná) vo vlastníckych sporoch, ktorých predmetom je 
vydanie veci, určenie vlastníctva, prípadne zdržanie sa zása-
hov do vlastníckeho práva, ale môže sa súdom riešiť aj sa-
mostatne (patrí do jeho právomoci).

3 .2   Riešenie  pr ípadov sporných hraníc 
od 15.  4 .  2004

Novela KZ č. 173/2004 Z. z. [11], ktorá nadobudla účinnosť 
15. 4. 2004, zrušila ustanovenia (§ 48 až 51) o určení prie-
behu hranice pozemkov SK v administratívnom konaní. Dô-
vodom bola skutočnosť, že väčšina konaní o určení priebehu 
hranice pozemkov sa končila pred súdom – či už preto, že 
vždy jedna strana bola s rozhodnutím SK nespokojná a na-
padla ho v rámci správneho konania, alebo preto, že v rámci 
sporov o hranicu susediacich pozemkov dochádzalo vo väč-
šine prípadov aj k zásahu do vlastníckeho práva, a vtedy už 
bola daná právomoc súdu. Konanie o určení priebehu hranice 
pozemkov SK iba predlžovalo celé konanie, preto zákono-
darca pristúpil k zrušeniu spomínaných ustanovení. Ako vy-
plýva z dôvodovej správy k novele KZ, mienil týmto preniesť 
právomoc rozhodovania o sporných vlastníckych hraniciach 
na súdy.

V dôsledku uvedenej novely KZ môžu od 15. 4. 2004 na-
stať pri vytyčovaní hraníc pozemkov už iba dve situácie:
1.  priebeh hranice nie je medzi vlastníkmi susedných pozem-

kov sporný,
2.  priebeh hranice je sporný, a to bez ohľadu na to, či došlo 

alebo nedošlo zároveň aj k zásahu do vlastníckeho práva 
suseda [12].
V prvom prípade, keď priebeh hranice nie je sporný 

a vlastník pozemku si chce postaviť oplotenie, prípadne len 
vyznačiť lomové body hranice svojho pozemku, hranicu vy-
tyčuje geodet spĺňajúci podmienky ustanovené v § 5 zákona 
NR SR č. 215/1995 Z. z. [2].

Druhý prípad hovorí o situácii, keď priebeh hranice je 
sporný, bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo zároveň aj 
k zásahu do vlastníckeho práva. Hranicu medzi pozemkami 
v tomto prípade určuje všeobecný súd. Spravidla je súčasťou 
sporu o priebeh hranice pozemku aj spor o vlastníctvo k ur-
čitej ploche, preto je na rozhodovanie takéhoto sporu daná 
právomoc súdu [13], s. 249. Ide o prípad petitórnej ochra-
ny vlastníckeho práva. Táto ochrana sa poskytuje na základe 
žaloby vlastníka susedného pozemku, do ktorého práva sa 
zasiahlo. K zásahu do vlastníckeho práva majiteľa susedného 
pozemku môže v praxi dôjsť napr. posunutím oplotenia, zlo-
žením stavebného materiálu sčasti aj na susedov pozemok, 
postavením základov domu čiastočne na vedľajšom pozem-

ku, odoraním medze, posunutím kamenného medzníka, vy-
kopaním alebo vybraním železných stĺpikov zo zeme a pod.

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho 
vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa 
môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom 
zadržuje (§ 126 ods. 1 OZ [9]).

Konania o určení priebehu hranice pozemkov patria medzi 
časté susedské spory. Ide tu o spor o to, ktorému zo suse-
dov (vlastníkov susedných pozemkov) patrí sporná plocha 
pozemku. V § 126 ods. 1 OZ sa uvádza len demonštratívne 
právo na súdnu ochranu prostredníctvom žaloby na vydanie 
veci. Súdnych foriem ochrany vlastníctva je viac. Patrí sem aj 
žaloba o určenie priebehu hranice pozemkov, ktorú výslovne 
OZ neupravuje, je však jedným z druhov vlastníckej žaloby.

Vlastník sa môže domáhať ochrany svojho vlastníckeho 
práva predovšetkým návrhom na vydanie veci, návrhom na 
zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, ako aj už spo-
mínaným návrhom na určenie vlastníckeho práva, ak má na 
požadovanom určení naliehavý právny záujem (§ 80 písm. c) 
OSP [8]). Z okruhu určujúcich návrhov na ochranu vlastníc-
keho práva nemožno vylúčiť ani návrh na určenie priebehu 
hranice medzi spornými pozemkami. V takomto prípade ide 
totiž o vzájomné vymedzenie predmetu dvoch vlastníckych 
práv a slová „určenie priebehu hranice“ treba považovať za 
vyjadrovací spôsob, ktorým tak účastníci konania, ako aj súd 
rozumejú určenie, ktorá časť zo spornej plochy v teréne kto-
rému z vlastníkov susedných pozemkov patrí. Rozhodnúť 
o takejto otázke patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 
1 OSP.

Príčiny sporov medzi vlastníkmi susedných nehnuteľností 
spočívajú najčastejšie v nejasnostiach, či stav priebehu hrani-
ce vyznačenej v teréne zodpovedá stavu, ktorý je evidovaný 
v KN, prípadne v pozemkovej knihe, a či oplotenie pozem-
ku stojí na správnom mieste. Žalobné návrhy väčšinou sme-
rujú k odstráneniu alebo premiestneniu plota, k vyprataniu 
časti parcely, k zdržaniu sa zásahov do vlastníckeho práva 
výstavbou alebo zriadením oplotenia, k určeniu vlastníctva 
k spornej ploche a k určeniu priebehu hranice pozemku. Ko-
nečné rozhodnutie súdu závisí väčšinou od posudku znalca 
– geodeta, ktorý je spravidla v týchto sporoch ustanovený.

Vzhľadom na to, že žaloba o určenie priebehu hranice 
pozemkov je druhom určovacej žaloby, treba v nej uviesť, 
a v tomto konaní aj preukázať, existenciu naliehavého práv-
neho záujmu. V tomto prípade je naliehavým právnym záuj-
mom ochrana porušeného vlastníckeho práva a potreba za-
značenia hranice pozemkov do KN a jej vytýčenie v teréne, 
pretože medzi vlastníkmi susedných pozemkov dochádza 
k nezrovnalostiam týkajúcim sa hraníc ich pozemkov.

Z právomoci všeobecných súdov nemožno vylúčiť spory 
o ochranu vlastníckeho práva určením priebehu spornej hra-
nice pozemkov, pretože by to znamenalo odmietnutie poskyt-
nutia spravodlivosti účastníkovi konania (porušila by sa tým 
zásada zákazu denegatio iustitiae) a porušenie základného 
práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a prá-
va na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. O skutočnos-
ti, že žaloba o určenie priebehu hranice pozemkov je možná 
a rozhodovanie o nej patrí do právomoci všeobecného súdu, 
svedčí aj súdna prax svojimi rozhodnutiami [10], [14].

4. Úlohy katastrálnej inšpekcie 

Katastrálnu inšpekciu, jej pôsobnosť a oprávnenia upravujú 
ustanovenia § 13 až 15 KZ [1]. Podľa § 4 ods. 2 písm. m) 
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zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. [2] Úrad geodézie, kartogra-
fi e a katastra (ÚGKK) SR vykonáva štátny dozor nad do-
držiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandar-
dizovaných geografi ckých názvov, pri využívaní štátnej 
dokumentácie a informačného systému geodézie, karto-
grafi e a katastra, pri autorizačnom overovaní vybraných 
geodetických a kartografi ckých činností prostredníctvom 
katastrálnej inšpekcie.

Na základe § 14 ods. 2 KZ katastrálny inšpektor pri kon-
trole fyzických a právnických osôb kontroluje:
a)  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

administratívnych opatrení a technických noriem v oblasti 
geodézie, kartografi e a katastra,

b)  výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore 
geodetických informácií. 
V prípade vytyčovania hraníc pozemkov je kontrolova-

ným subjektom fyzická alebo právnická osoba, ktorá hranicu 
pozemkov vytýčila, a rovnako fyzická osoba, ktorá operát 
vytyčovania hranice pozemkov autorizačne overila. Inšpek-
tor posudzuje kvalitu nimi vykonanej činnosti, t. j. správnosť 
a presnosť určenia a vytýčenia vytyčovacích prvkov, a či boli 
použité správne podklady.

V praxi môže nastať situácia, že vlastníci hraničiacich po-
zemkov si dali vytýčiť hranicu, niektorý z nich však správnosť 
vytýčenej hranice popiera. V takom prípade je úlohou súdu 
pomocou znalca ustáliť na základe katastrálnej dokumentá-
cie hraničnú čiaru medzi pozemkami účastníkov a túto čiaru 
vytýčenú v teréne rozsudkom stanoviť ako hranicu susedia-
cich pozemkov. Súd musí často brať do úvahy aj skutočnosť, 
že hranica, podľa ktorej vlastníci v minulosti svoje pozemky 
pokojne a dobromyseľne užívali, stala sa obvykle následkom 
vydržania aj hranicou vlastníckou. Bez ohľadu na to, či bola 
alebo nebola v súlade s hranicou zobrazenou v mape, a to aj 
v tom prípade, ak hranica zobrazená v mape bola pred vydr-
žaním správna [13].

Ako vyplýva z § 75 ods. 1 KZ [1], katastrálny inšpektor 
prejednáva tieto priestupky proti poriadku na úseku KN:
1.  neoprávnené overenie geometrického plánu alebo iného 

výsledku geodetických prác,
2.  overenie geometrického plánu alebo iného výsledku 

geodetických prác vrátane projektových prác v odbore 
pozemkových úprav, pri ktorých sa nedodržali náležitosti 
podľa § 65 ods. 1 KZ. 
Katastrálny inšpektor môže za tieto priestupky uložiť fy-

zickej osobe pokutu. V prípade, že sa fyzická osoba dopustí 
priestupkov opakovane v lehote do jedného roka, môže jej 
ÚGKK SR na odporúčanie katastrálneho inšpektora odňať 
oprávnenie na overovanie geometrických plánov alebo iných 
výsledkov geodetických prác.

V zmysle § 12 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 215/1995 
Z. z. [2] má fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca vy-
brané geodetické a kartografi cké činnosti povinnosť bezplat-
ne odovzdať výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov do 
štátnej dokumentácie do 30 dní od jeho vyhotovenia. Ak tak 
neurobí, dopúšťa sa podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona [2] 
priestupku proti poriadku na úseku geodézie a kartografi e, 
ktorý prejednáva katastrálny úrad.

Do pozornosti treba dať aj to, že ak fyzická osoba overí 
výsledky vybraných geodetických a kartografi ckých činnos-
tí, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené 
technickými predpismi, môže jej ÚGKK SR podľa § 7 ods. 
5 zákona [2] udelené osvedčenie na autorizačné overovanie 
odňať, a to najmenej na jeden rok.

Stáva sa aj to, že je vypracovaný neformálny elaborát o vy-
týčení hranice pozemkov (autorizačne neoverený), ktorý je 
následne použitý v rámci iného konania (napr. stavebného). 

V takom prípade dochádza podľa § 23 ods. 1 písm. k) (fyzic-
ké osoby) a § 25 ods. 1 písm. j) (právnické osoby) zákona 
NR SR č. 215/1995 Z. z. [2] k priestupku, resp. k porušeniu 
poriadku na úseku geodézie a kartografi e.

V prípade, že v činnosti autorizovaných geodetov a karto-
grafov pri overovaní vybraných geodetických a kartografi c-
kých činností došlo k porušeniu povinností, môže byť voči 
nim vyvodená disciplinárna zodpovednosť podľa § 16 zákona 
NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov 
[3]. Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva člen 
komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii.

5. Záver

Konania o určení priebehu hranice pozemkov patria medzi 
časté susedské spory, v ktorých ide o to, ktorému zo suse-
dov (vlastníkov susedných pozemkov) patrí sporná plocha 
pozemku. V prípade sporných hraníc pozemkov je prísluš-
ný rozhodovať výlučne súd, ktorému táto právomoc vyplýva 
zo znenia § 126 ods. 1 OZ [9]. Napriek tomu, že zákon vý-
slovne neupravuje špecifi cký druh žaloby o určenie priebe-
hu hranice medzi pozemkami, zo súdnej praxe jednoznačne 
vyplýva, že aj tento druh žaloby patrí medzi inštitúty ochrany 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Z pohľadu procesného 
práva je podľa § 7 OSP [8] právomoc súdom daná v sporoch 
a iných právnych veciach, ktoré vyplývajú z občianskopráv-
nych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych 
vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozho-
dujú o nich iné orgány.

Ako vyplýva z uvedeného, katastrálny inšpektor môže po-
súdiť činnosť kontrolovaného subjektu z kvalitatívnej strán-
ky, prípadne konať o priestupku, ktorého sa subjekt dopustil 
na úseku katastra, a uložiť kontrolovaným subjektom prijať 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Preto by sa 
prípadní žiadatelia, ktorí sa obrátia na katastrálnu inšpekciu, 
aby určila a vytýčila správnu vlastnícku hranicu medzi po-
zemkami, prípadne aby rozhodla, ktorý z dvoch vytyčovacích 
náčrtov je správny, mali obrátiť so žiadosťou o vyriešenie ich 
vlastníckeho sporu na miestne príslušný súd. Ten aj v prí-
padnom spore – ktorý z dvoch vyhotovených vytyčovacích 
náčrtov je správny – ustanoví v zmysle § 127 ods.1 OSP na 
tento účel znalca z odboru geodézia a kartografi a.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

FIG Working Week 2011 se konal 
v Maroku
061:528

Každoroční FIG Working Week pořádaný Mezinárodní federací 
zeměměřičů (FIG) se konal v historickém a kulturním centru Maro-
ka – v Marrakechi ve dnech 18. až 22. 5. 2011. Patronát nad tou-
to událostí převzal sám marocký král Mohammed VI. Ústředním 
mottem konference bylo heslo Bridging the Gap Between Cultures, 
jehož český překlad by mohl být Překlenutí rozdílů mezi kulturami. 
Od průběhu konference, uspořádané v kongresovém paláci (obr. 1), 
místní organizátoři očekávali, že přispěje mimo jiné i k budování 
harmonické společnosti založené na znalosti společenských princi-
pů ostatních kultur (arabské, africké, evropské, asijské), na toleranci 
a vzájemném porozumění mezi příslušníky jednotlivých kultur při 
respektování lidských práv a lidské důstojnosti.

Konference se zúčastnilo více jak 1500 delegátů z 90 zemí světa. 
Mimo národních delegátů FIG přijeli na tuto konferenci i zástup-
ci Organizace spojených národů (OSN), UN-HABITAT (United 
Nations Human Settlements Programme – Program OSN pro lid-
ská sídla), GLTN (Global Land Tool Network), FAO (Food and 
Agriculture Organization – Organizace OSN pro výživu a země-
dělství) a dalších sesterských organizací. V rámci konference bylo 
předneseno více jak 450 odborných referátů a příspěvků, uspořádá-
na 3 plenární zasedání společná pro všechny účastníky, uskutečnilo 
se několik workshopů a speciálních seminářů. Každý konferenční 
den bylo organizováno více než 30 paralelních technických zasedá-
ní. Účastníci měli možnost zúčastnit se některé z 10 připravených 
technických exkurzí. Na ploše více jak 2000 m2 vystavovalo své 
produkty a služby na 50 mezinárodních i marockých vystavovate-
lů jak z privátního, tak i veřejného sektoru. Souběžně s konferencí 
probíhal 6. národní kongres ONIGT (Ordre National des Ingenieurs 
Géomètres Topographes – Národní svaz zeměměřičů a zeměměřic-
kých inženýrů).

Konferenci uspořádal a hostil ve spolupráci s FIG místní ONIGT. 
Tato vládní instituce byla založena zákonem č. 30/1993 k 1. 1. 1994 
a má v současné době více než 600 členů. Organizace sdružuje 
zeměměřické odborníky jak z veřejného, tak soukromého sektoru. 
Základní strukturu organizace tvoří dvě regionální rady a jedna 
rada národní.  Organizace vydává profesionální a etický kodex, svůj 
vlastní odborný časopis a dále vlastní odborné směrnice, stanovu-
jící ceny a náklady zeměměřických činností. Mimo svého členství 
ve FIG je ONIGT rovněž zakládajícím členem Arabského svazu 
zeměměřičů (AUS), Federace frankofonních zeměměřičů (FGF) 
a Svazu zeměměřičů Středozemí (UMG), udržuje blízké partnerství 
s podobnými, francouzsky mluvícími, zeměměřickými organizace-
mi (Francie, Québec, Libanon, Alžírsko, Gabun apod.). Na národní 
úrovni je ONIGT členem mnoha národních výborů a komisí (např. 
Komise pro vzájemné uznávání diplomů při Ministerstvu vysokého 

vzdělání, Národní rady pro bydlení a bytovou výstavbu, Technické 
komise pro geografi cké informační standardy, Národního výboru 
pro seizmické inženýrství, konfederace profesních svazů, Rady pro 
správu pozemků a dalších). ONIGT má již pořadatelské zkušenos-
ti z uspořádání Regionální konference FIG v Marrakechi v roce 
2003.

Vlastní program každého kongresu FIG či každoroční konfe-
rence Working Week byl již tradičně zahájen a ukončen dvěma 
zasedáními valného shromáždění FIG, která byla přístupná pro 
zástupce národního svazu sdruženého v této organizaci a dále pak 
pro ostatní účastníky kongresu jako pozorovatele. Na úvod nový 
prezident FIG CheeHai Teo (obr. 2) otevřel 34. valné shromáždění 
a přivítal delegáty a účastníky konference při svém prvním valném 
shromáždění v rámci svého čtyřletého funkčního období. Hlavním 
bodem programu valného shromáždění bylo přijetí pracovních 
plánů na rok 2011 až 2014. Největší diskuse a zájem přítomných 
vyvolal návrh na změnu hlasovacích práv v souvislosti s výší pla-
cených členských příspěvků jednotlivých členských svazů. Do dis-
kuse se zapojila řada zúčastněných jak se souhlasnými, tak se zcela 
odmítavými postoji. Závěrem diskuse bylo vytvoření pracovní sku-
piny z nejvíce diskutujících zástupců členských sdružení z Belgie, 
Kanady, Dánska, Německa, Hongkongu, Číny, Irska, Itálie, Keni, 
Libanonu, Nizozemska, Nového Zélandu, Jižní Afriky a USA, kte-
rá by se měla touto otázkou zabývat a doporučit výkonné radě FIG 
řešení.

Po skončení odpoledního programu 1. části valného shromáždě-
ní byla na programu výroční zasedání jednotlivých komisí FIG. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 7. komise (Katastr nemovitostí a sprá-
va pozemků) organizuje samostatná několikadenní výroční zasedání 
své komise, hlavní náplní tohoto zasedání byly informace o činnosti 
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Obr. 1 Kongresový palác

Obr. 2 Prezident FIG CheeHai Teo při uvítacím projevu
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komise v předchozím období a plány činnosti na období nadcháze-
jící. Daniel Roberge, nový předseda 7. komise pro období 2011 až 
2014, krátce informoval o průběhu a výsledcích předchozího výroč-
ního zasedání v září 2010 v Karlových Varech. Ve svém zhodnocení 
vyzdvihl velmi dobrou organizaci zasedání, vhodný výběr místa 
zasedání, příjemné prostředí lázeňského města a v neposlední řadě 
i bohatou účast delegátů, téměř ze všech kontinentů světa. Předseda 
komise dále informoval zúčastněné delegáty o připravovaném letoš-
ním zasedání 7. komise v termínu 25. až 30. 9. 2011 v rakouském 
Innsbrucku, které ve spolupráci s FIG pořádá Rakouská společnost 
pro zeměměřictví a geoinformace (Österreichische Gesellschaft für 
Vermessung und Geoinformation). Součástí tohoto zasedání bude 
i jednodenní sympozium Cadastre 2.0, zaměřené na perspekti-
vy katastru a na otázky, jaký význam a roli budou v budoucnosti 
hrát sociální média při vedení a zdokonalování katastrálních sys-
témů a v nich probíhajících procesů. Dále D. Roberge představil 
své plány o místech konání výročních zasedání komise na obdo-
bí 2011 až 2014. Mimo již zmíněného letošního zasedání komise 
v Innsbrucku plánuje pro rok 2012 organizovat toto zasedání na 
jihoamerickém kontinentu a v roce 2013 v Africe. V roce 2014 by 
pak rád všechny delegáty přivítal v kanadském Quebecku, ve měs-
tě, ve kterém D. Roberge žije a pracuje. Společně s Christiaanem 
Lemmenem, předsedou pracovní skupiny 7.1, představili pracovní 
plán pro nadcházející čtyřleté období, ve kterém se především sou-
středili na činnost při výročních zasedáních komise. Navrhují vždy 
před každým výročním zasedáním stanovit několik aktuálních témat 
a zásadních otázek, ke kterým by si jednotliví delegáti připravili své 
názory, postoje a návrhy. Vlastní zasedání by pak mělo být spíše 
velkou diskusí všech zúčastněných a zainteresovaných, než pouhým 
přednesením a vyslechnutím velkého počtu jednotlivých referátů 
zaměřených a orientovaných spíše jen na problematiku jednotlivých 
zemí.

Letošní slavnostní zahajovací ceremoniál konference byl tak tro-
chu netradičně zařazen až na závěr prvního jednacího dne konfe-
rence – na čtvrtek 19. 5. Po něm ve večerních hodinách následovala 
večeře Nadace FIG, která proběhla ve stylu typického marockého 
večera a za doprovodu klasické marocké kapely v jedinečné atmo-
sféře restaurace Palais des Jbilates, ležící asi 10 km od centra Mar-
rakeche. Účastnici tak měli možnost poznat něco z marocké kultury 
a hudby a ochutnat typické místní speciality. Při této příležitosti 
se sešli a usedli u jednoho stolu všichni čeští delegáti jednotlivých 
komisí FIG, kteří si tak mohli sdělit dosavadní poznatky a informace 
z probíhající konference.

Všechna tři konferenční plenární zasedání organizovaná pro 
všechny účastníky konference byla umístěna do největšího sálu kon-
ferenční budovy – do Sálu ministrů (Salle des Ministres) s kapaci-
tou téměř 1600 míst. Na začátek 1. plenárního zasedání (Knowledge 
and Technology Bridging the Gap between Cultures) vystoupili se 
svými úvodními projevy k účastníkům konference nový prezident 
FIG CheeHai Teo z Malajsie a Aziz Hilali, prezident domácího 
ONIGT. Potom již následovali hlavní řečníci – Dr. Othman Skiredj 
z Maroka s příspěvkem nazvaným „Teorie vzniku vesmíru: způsob 
jak uvést v soulad vědecké poznatky se skutečností našeho duchov-
ního dědictví“. Ředitelka divize ICT a Věda&Technologie, Ekono-
mické komise pro Afriku při OSN, Aida Opuku-Mensah z Ghany 
přednesla referát s názvem „Konkrétní efekty a pozitivní výsledky 
v oblasti vědy a techniky při geoprostorovém překlenování rozdílů 
mezi kulturami v Africe“. Posledním řečníkem byl pak Chris Gib-
son, místopředseda a člen výkonného výboru Trimble Navigation 
Limited.

2. plenární zasedání pořádané společně s 6. kongresem ONIGT 
na téma Správa a regionalizace naplnili svými vystoupeními Saad 
Hassar, státní tajemník Ministerstva vnitra Maroka, Omar Azziman 
z Maroka, předseda poradní komise pro regionalizaci, a Holger 
Magel, profesor a ředitel Ústavu geodézie, GIS a správy pozem-
ků při Technické univerzitě v Mnichově, s příspěvkem nazvaným 
„Nová paradigmata pro transparentní politiku a odpovědnou občan-
skou angažovanost“.

3. plenární zasedání s tématem Problematika životního prostředí 
a trvale udržitelného rozvoje obstarali svými příspěvky Abdelkebir 
Zahoud, tajemník marockého Ministerstva energie, dolů, vod 
a životního prostředí, Kamel Ayadi z Tuniska, mezinárodní konsul-
tant inženýrské vědy a techniky, a předcházející prezident FIG Stig 
Enemark se svým již dobře známým a průběžně aktualizovaným 

vystoupením na téma „Problém změny klimatu: úloha pro pozem-
kové odborníky“.

Nedílnou součástí FIG Working Week je vždy výstava země-
měřické a kartografi cké techniky, softwaru, produktů a služeb GIS 
(obr. 3). Okolo 50 státních i soukromých společností v 60 výstav-
ních stáncích představilo své služby a nejnovější technologie jak 
v oblasti softwarové, tak v oblasti vlastní měřické techniky. Poprvé 
bylo možné na výstavě zaznamenat i čínský pavilon, který účastní-
kům představil 12 čínských společností.

Jako obvykle základní náplň odborného programu konference 
tvořila technická zasedání organizovaná samostatně pro jednotlivé 
komise nebo ve vzájemné spolupráci dvou a více odborných komisí 
najednou. Za 3 jednací dny se uskutečnilo na 90 technických zase-
dání, v jejichž rámci bylo prezentováno více jak 450 odborných 
vystoupení, referátů a příspěvků. Ačkoliv ofi ciálním jednacím jazy-
kem FIG je angličtina, některá vystoupení byla přednesena pouze 
ve francouzském jazyce, přičemž ne ve všech jednacích místnostech 
byl k dispozici překlad do angličtiny. Organizátoři tak zřejmě chtěli 
umožnit účast i většímu počtu místních odborníků hovořících jen 
francouzsky.

V rámci technického zasedání TS01C – 3D Cadastre and 3D 
Information zaujal přítomné referát autorů Benoit Frédéricque 
(Francie), Keith Raymond (Kanada) a Kees van Prooijen (Nizoze-
mí) s názvem „3D GIS aplikovaný do katastru – ukázka dnešních 
možností“. Příspěvek ukazuje, čeho je možné dosáhnout s využi-
tím produktů Bentley při implementaci 3D katastru v dnešní době. 
Výsledek ilustruje, jak je možné použít rozvinuté technologie CAD 
pro vytvoření a údržbu prostorových objektů, a to ať už 3D nemo-
vitostí či 3D objektů technické infrastruktury. Neméně zajímavý 
příspěvek zazněl z úst Petera van Oosteroma (Nizozemí), který 
společně s autory Jantienem Stoterem, Hendrikem Ploegerem (oba 
Nizozemí), Rodem Thompsonem a Sudarshanem Karki (oba Aus-
trálie) připravili pojednání s názvem „Celosvětový inventář stavu 
3D katastru v roce 2010 a očekávání do roku 2014“. Za zmínku 
a prostudování stojí i příspěvek k tomuto tématu z Ruska od Natalie 
Vandyshevové a Vladimira Tichonova „3D katastrální modelování 
v Rusku“. 

V rámci konference bylo uspořádáno speciální fórum s mezi-
národními experty na téma budoucnosti katastrů. Toto fórum bylo 
organizováno ve spolupráci s vydavateli odborného časopisu GIM 
International, celosvětově vydávaného a šířeného časopisu zabýva-
jícího se především geomatikou. V jeho 24. vydání ze září 2010 byly 
uveřejněny úvahy o vývoji katastru po roce 2014 s výhledem do 
roku 2034 a dále pak přípěvky některých odborníků polemizující-
mi s těmito úvahami (články „Towards Cadastre 2034“ a „Beyond 
Cadastre 2014“, které se staly jedněmi z nejčtenějších příspěvků 
časopisu GIM v poslední době). Právě někteří z těchto odborníků 
vystoupili na tomto speciálním semináři, aby objasnili či obhájili 
některé ze svých názorů k dané problematice. V panelové diskusi se 
potvrdilo, že o těchto otázkách je nutno otevřeně diskutovat. Otáz-

Obr. 3 Z výstavy techniky a služeb v Královském sále
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XVII. medzinárodné 
poľsko-česko-slovenské 
geodetické dni
061:351:528

V dňoch 19. až 21. 5. 2011 sa už po sedemnástykrát uskutočnili 
Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni, ktorých 
organizovanie pravidelne rotuje medzi Slovenskou spoločnosťou 
geodetov a kartografov (SSGK), Českým svazem geodetů a karto-
grafů (ČSGK) a Stowarzyszenim Geodetów Polskich (SGP). Idea 
týchto každoročných stretnutí slovenských, českých a poľských 
geodetov a kartografov spočíva nielen v nadväzovaní a utužovaní 
profesionálnych a osobných kontaktov, ale hlavne vo vzájomnom 
oboznamovaní sa s problémami, s ktorými sa pri výkone svojho 
povolania stretávajú. Tohtoročné stretnutie organizačne zabezpečilo 
SGP a konalo sa v Krakove, v historickom „Hoteli Europejskom“.

Pozvanie na rokovanie prijali aj vedúci predstavitelia národných 
rezortov geodézie, kartografi e a katastra – Jolanta Orlińska (Poľsko), 
Karel Večeře (Česko) a Hedviga Májovská (Slovensko). Osobitnými 
hosťami boli zástupcovia z Ukrajiny a Nemecka. Rokovania viedli 
predsedovia jednotlivých geodetických spoločností – Stanislaw Ce-
gielski (SGP), Václav Šanda (ČSGK) a Dušan Ferianc (SSGK). 

Odborná časť geodetických dní bola rozdelená do štyroch blo-
kov:
• Geodetická služba v Poľsku, Česku a na Slovensku.
•  Geodetické školstvo, ďalšie vzdelávanie a oprávnenia absolven-

tov.
• Využitie laserových skenerov.
• Prezentácie študentských prác z vedecko-odbornej činnosti.

Vzhľadom na príbuznosť jazykov a odbornej terminológie refe-
ráty odzneli v národných jazykoch prednášajúcich. Zaujímavé boli 
všetky, čo potvrdila aj účasť poslucháčov v auditóriu, ale osobitnú 
pozornosť vždy pútajú tie, ktoré sa týkajú praktických skúseností. 
Spomedzi nich spomeňme aspoň tieto:
•  Brázdil, Karel: Nové zdroje geoprostorových dat pokrývajících 

celé území státu,
• Beňo, Jozef: Skenovanie horskej dráhy Cobra vo Švajčiarsku,
•  Mitka, Bartosz: Możliwości przetwarzania, modelowania 3D, 

wizualizacji i publikacji w postaci elektronicznej danych z na-
ziemnego skaningu laserowego i cyfrowej fotogrametrii bliskiego 
zasięgu.

Organizátori geodetických dní sa okrem odbornej časti starali aj 
o využitie voľného času účastníkov podujatia. Po obidva večery sa 
uskutočnili spoločenské stretnutia, počas ktorých mohli účastníci 
diskutovať na rôzne témy, vymieňať si odborné skúsenosti a vzájom-
ne sa lepšie spoznávať. Na spestrenie programu boli naplánované 
aj turistické vychádzky, či už to bola prehliadka podzemia Rynku 
Głównego, prechádzka na Wawelský hrad po Kráľovskej ceste alebo 
výlet do soľnej bane vo Wieliczke.

Vyvrcholením podujatia bol spoločenský večer. Na ňom predse-
dovia geodetických spoločností odovzdali diplomy za najzaujíma-
vejšie referáty a organizátorom za výborné zvládnutie podujatia. Zá-
roveň odzneli aj poďakovania všetkým prednášajúcim a účastníkom 
za aktívnu účasť na geodetických dňoch.

Idea podujatia spomenutá v úvode bola aj tento rok naplnená 
v celom rozsahu, a tak sa už dnes môžeme tešiť na ďalšie stretnutie, 
ktoré (ako informoval V. Šanda) sa uskutoční o rok v Karlovej Stu-
dánke, známej kúpeľnej obci na severe Moravy.

Dovidenia v roku 2012 v Česku!

Ing. Martin Králik,
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR

ky přesnosti map, důležité pro zeměměřiče, nemusí být tak důležité 
vždy a všude pro ostatní uživatele katastrálních informací. Bylo 
konstatováno, že katastrální systémy by měly být trvalou základnou 
nejen pro potřeby daní a obchodu s nemovitostmi, ale i nezbytnou 
základní platformou pro integrované informační systémy. 

Je nepochybné, že ústředním tématem činnosti a orientace FIG 
jsou současné a prohlubující se problémy lidstva na začátku 21. sto-
letí – změna klimatu, globální oteplování, přírodní katastrofy, rozvoj 
chudých regionů, problémy s ekonomickým a zároveň ekologickým 
využitím půdy a přírodních zdrojů, otázky související s rovným pří-
stupem k půdě v některých oblastech, hledání a vytváření podmínek 
pro využití nejmodernějších technologií a postupů k efektivnímu 
řešení všech výše zmíněných aktuálních problémů na naší planetě. 
Z hlediska katastru byla poměrně značná část času a příspěvků věno-
vána výhledu do blízké i vzdálenější budoucnosti katastrálních sys-
témů a jejich co nejefektivnějšímu využití pro potřeby lidí na Zemi. 
Stále více evropských i mimoevropských zemí přistupuje k evidenci 
trojrozměrných nemovitostí v tzv. 3D katastru. Z nabytých zkuše-
ností se ukazuje, že toto řešení i přes některá úskalí má své opodstat-
nění a že by zasloužilo jistou míru pozornosti i v naší zemi, a to jak 
z hlediska technického, tak i z hlediska případné budoucí přípravy 
návrhů legislativních změn našich předpisů.

Ing. Libor Tomandl,
KÚ pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary,

foto: www.fi g.net

Zasedání Evropské subkomise pro 
evropské referenční systémy EUREF 
v Kišiněvě
061:528.2

EUREF je subkomise pro referenční rámec Evropy. V rámci EUREF 
se řeší otázky defi nice, realizace a údržby Evropského referenčního 
systému. Snahou je vytvoření co nejpřesnějšího a nejspolehlivější-
ho referenčního systému založeného na pozemských a kosmických 
metodách. Základní činností je
•  údržba ETRS89 (Evropský terestrický referenční systém 1989) 

a EVRS (Evropský výškový referenční systém), jejich aktualizace 
a příslušné realizace,

•  správa evropské sítě permanentních stanic (EPN – EUREF Perma-
nent Network),

•  obnova Jednotné evropské nivelační sítě (UELN).
Letošní sympozium EUREF se konalo v Moldavsku, v jeho hlav-

ním městě Kišiněv. Zasedání bylo rozděleno do tří dnů a probíha -
lo od 25. do 27. 5. 2011. Organizátorem byla Agentura pro pozemko-
vé vztahy a katastr Moldavské republiky (The Agency for Land 
Relations and Cadastre of the Republic of Moldova). Zahájení sym-
pozia se ujali předseda vlády Moldavské republiky Vladimir Filat 
(obr. 1), prezident Vědecké akademie Gheorghe Duca, za Agenturu 
pro pozemkové vztahy a katastr Maria Ovdii, dále představitelé IAG 
Zuheir Altamimi a Joao Torres a za EUREF Johannes Ihde.

Obr. 1 Zasedání Evropské subkomise pro evropské referenční  
systémy v roce 2011 (zdroj: http://new.gov.md/)
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Volejbalový turnaj geodetů 
a kartografů v Praze
796

Devátý ročník tradičního volejbalového turnaje geodetů a karto-
grafů smíšených družstev neprofesionálních hráčů se konal dne 
21. 5. 2011 v hale ČVUT v pražských Dejvicích. Pořadateli byli 
jako každoročně MAESTRO CLUB Kolovraty a studenti oboru 
geodézie a kartografi e na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Úvod-
ní slovo pronesl Petr Souček, prezident pořádajícího sportovního 
klubu, ve kterém poděkoval všem sponzorům a partnerům včetně 

Úvodní přednášky byly věnovány vývoji v sítích GNSS. C. Bruy-
ninx popsala strukturu sítě EPN, hlavně požadavky na stanice této sítě 
a jejich monitoring. Součástí EPN je i několik stanic sítě CZEPOS,  
jejichž data jsou rovněž používána pro realizaci referenčního rámce. 
Vývoj sítí GNSS se promítá do této sítě i do národních sítí GNSS. 
Stoupající počet družic GLONASS směřuje k využití více družico-
vých systémů současně při řešení jedné úlohy, aniž by byl jeden 
ze systémů upřednostněn. Přesnost by se měla zvýšit s nástupem 
evropského systému Galileo a čínského Compassu. Kombinace 
více satelitních systémů způsobila rozšíření formátu dat a přinesla 
větší nároky na tvorbu měřických aparatur. V rámci tohoto tématu 
zástupci polské sítě permanentních stanic ASG-EUPOS informovali 
o probíhající integraci kampaní GNSS do národní geodetické sítě 
a G. Rosenthal z Německa informoval o dění v mezinárodní komisi 
EUPOS, jejíž členem je i Česká republika. Rozvoj metod GNSS 
vede k jejich stálému zpřesňování. Největší měrou přispívají vlivy 
stanice (kalibrace, změna fyzické polohy) a šíření signálu (troposfé-
ra, ionosféra, multipath). Kritériem zájmu je hlavně vliv na souřad-
nice stanice.

Nedílnou součástí geodetických úloh je modelování Země. Toto 
téma bylo předmětem jednoho z bloků přednášek. Příspěvky se 
týkaly zejména modelování vrstev atmosféry, klimatu a i předpově-
di počasí. M. Lidberg měl příspěvek o sběru dat ze stanic EPN dete-
kujících změny na euroasijské desce. Moderním tématem je také 
detekování zemětřesení. Příspěvek v tomto bloku se týkal Řecka 
a pro rozpoznávání pohybů způsobených zemětřesením byla použita 
síť permanentích stanic HEPOS.

V kategorii přednášek zabývajících se kombinací základních tech-
nik geodézie (měření výšek, tíže, průběh geoidu) shrnul M. Poutaten 
budoucnost a vývoj Evropské kombinované geodetické sítě ECGN 
(European Combined Geodetic Network), která při řešení využívá 
všech těchto technik. Obecně platí, že přesnost 3D modelů se stále 
zlepšuje. Napomáhají k tomu i kosmické mise GRACE a GOCE. 

Zajímavý byl blok na téma ETRS89, který se zabýval jeho zlepše-
ním a zhuštěním. Na jeho zlepšení se neustále pracuje, a to převážně 
na základě realizovaných kampaní GNSS. Nová realizace proběhla 
například v Makedonii nebo v Řecku, na Faerských ostrovech proběh-
lo zhuštění referenčního rámce. Příspěvky se týkaly většinou nových 
realizací a dopadu na přesnost. Ve všech případech se přesnost zlep-
šila.

Závěr konference byl tradičně věnován národním zpravám zamě-
řeným na novinky a změny za poslední rok v jednotlivých člen-
ských státech, a to ze všech větví oborů týkajících se geodetických 
základů. Za Českou republiku přednesl zprávu J. Šimek a zabýval se 
realizací a modernizací ETRS89, sítí permanentních stanic GNSS 
CZEPOS, činnostmi Lokálního analytického centra Pecný, geody-
namickou sítí a tíhovými měřeními.

Z programu konference je zřetelné, že celoevropským trendem 
v určování polohy jsou sítě permanentních stanic GNSS. Stávají se 
základem realizací ETRS89 ve všech moderních evropských zemích. 
Jelikož se metodami GNSS stále nedosáhne dostatečné přesnosti ve 
výškách, mají místo v praxi nadále i nivelace a gravimetrie.

Ing. Jaroslav Nágl,
Zeměměřický úřad, Praha

mediálních partnerů z oboru. Záštitu nad turnajem měl jako tradičně
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., který pozdravil všechny volej-
balisty a popřál jim mnoho úspěchů při hře a pokud možno žádná 
zranění. Krátce zmínil souběh turnaje s jinou významnou zeměmě-
řickou akcí, jakou jsou Polsko-česko-slovenské geodetické dny, kte-
ré se letos konaly v polském Krakově, a to již po sedmnácté. On sám 
se vrátil o den dříve, aby stihl turnaj zahájit a ve své řeči neopomněl 
zmínit věhlas volejbalového turnaje, který dosáhl až do Krakova, 
kde se o něm také hovořilo. Jeden ze slovenských účastníků dokon-
ce upřednostnil volejbal před geodetickými dny.

Turnaje se zúčastnilo pouze 19 družstev, ale herní systém přesto 
zůstal neměnný, což znamená pět základních skupin s dalším postu-
pem do vyřazovacích bojů (obr. 1). Nasazenými účastníky byla 
jako vždy družstva pořadatele MAESTRO CLUB Kolovraty A a B 
a generálního partnera turnaje GEFOS Jih doplněná dvěma nejlepší-
mi týmy loňského ročníku, kterými se díky neúčasti loňských vítězů 
(HROBESO a GEFOS Praha) staly týmy na třetím a čtvrtém mís-
tě, a to Pat & Mat a Plzeňská směs. V průběhu turnaje k žádnému 
zásadnímu překvapení nedošlo, a tak celý turnaj vyhrála Plzeňská 
směs, za kterou na dalších místech skončila družstva MAESTRO 
CLUB Kolovraty B a VK geo CB. Za zmínku stojí účast letos prv-
ního zahraničního družstva ze Slovenské republiky s originálním 
názvem jétéSK 40, které se umístilo na pěkném 13. místě. Tým 
ČÚZK, který již tradičně vystupoval pod krycím jménem Ouřado-
vé (obr. 2), celkem hladce prohrál všechny tři zápasy, ale přesto se 
umístil na slušném 14. místě.

Letošní ročník nebyl pro ČÚZK příliš úspěšný, ale radost ze hry 
a skvělá atmosféra nepříliš lichotivý výsledek zastínila. Doufejme, 
že příští, jubilejní 10. ročník bude dělat čest své číslovce, a že výko-
ny všech družstev budou opět vynikající. Sportu zdar.

Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,

foto: www.maestroclub.cz

Obr. 1 Z bojů ve skupinách

Obr. 2 Družstvo Ouřadové
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4. kongres Geoinformace ve veřejné 
správě a pro společnost 
351.51.528

Pamětníci si jistě vzpomenou na konference o geoinformatice, kte-
ré se konaly dlouhá léta pravidelně vždy na konci jara v Seči (okr. 
Chrudim). Z různých příčin se však nepodařilo nedlouho po roce 
2000 v pořádání těchto konferencí na uvedeném místě pokračovat, 
potřeba setkávání a výměny zkušeností na toto téma však přetrváva-
la. Česká asociace pro geoinformace (CAGI) se snažila co nejdříve 
na po léta udržovanou tradiční akci navázat, ujala se tedy pořada-
telské úlohy a odborníci se zájmem o geoinformatiku dostali opět 
prostor pro prezentaci novinek a příkladů praxe. O tom, že CAGI 
považuje tuto akci za velmi významnou svědčí i to, že ji v posled-
ních letech přisoudila označení kongres. Jarní termín se podařilo 
zachovat, místo konání se však přesunulo na Moravu, nejčastěji 
zatím do Brna. Dalším místem, které setkání geoinformatiků dosud 
hostilo, byl Mikulov. Poprvé tomu tak bylo v roce 2007 a podru-
hé právě letos ve dnech 26. a 27. 5. 2011, kdy se konal 4. kongres 
Geoinformace ve veřejné správě a pro společnost (GIVS). Zatímco 
první mikulovské setkání proběhlo v prostorách tamějšího zámku, 
pro tento rok pořadatelé zvolili moderní, nedávno postavený hotel 
Galant. Jmenovaný hotel poskytuje svojí kapacitou a vybavením 
odpovídající zázemí pro pořádání rozsáhlejší akce. V letošním roce 
se totiž CAGI rozhodla souběžně s kongresem GIVS 2011 uspořádat 
i výukové a školící semináře pro praktiky, správce a uživatele GIS.

Program hlavního jednání kongresu se dělil do šesti přednáško-
vých bloků. První den byly na programu 4 bloky:
• Novinky v INSPIRE a národní koordinace. 
• Základní kameny Národní geoinformační infrastruktury.
• Ekonomická a strategická hodnota geoinformací.
• INSPIRE není všechno.

Druhý den pokračovalo hlavní jednání kongresu dvěma bloky se 
společným názvem: 
• Novinky a inovace pro praxi, příklady dobré praxe I., II. 

V bloku Základní kameny Národní geoinformační infrastruktury 
byly soustředěny přednášky zástupců ČÚZK. Účastníkům kongresu 
byly prezentovány především novinky v resortu ČÚZK, v první řadě 
pak ty, které souvisejí s implementací směrnice INSPIRE. Zvláštní 
pozornost pak byla ještě věnována stavu budování Registru územ-
ní identifi kace adres a nemovitostí (RÚIAN – obr. 1), a to včetně 
významu, který má mít tento registr v evropských souvislostech.

Katastr nemovitostí z právního 
 hlediska Pozemkové knihy
351:528.4

Dne 2. 6. 2011 se ve zcela zaplněném konferenčním sále budovy 
zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze – Kobylisích (obr. 1) 
konal odborný seminář Katastr nemovitostí z právního hlediska 
Pozemkové knihy. Seminář uspořádal Výzkumný ústav geodetic-
ký, topografi cký a kartografi cký, v.v.i., Zdiby a byl určen zejména 
zaměstnancům úřadů (krajských, městských, pozemkových apod.), 
realitních kanceláří, advokátům, notářům, zaměstnancům bank 
a dalším zájemcům o právní vztahy k nemovitostem.

Lektorem semináře byla Jana Brantová, vedoucí oddělení veřej-
ných knih a informací z katastru nemovitostí (Katastrální úřad pro 
hl. m. Prahu).

Souběžně s hlavním jednáním probíhaly zmíněné školící seminá-
ře. Byly zaměřeny na celkem tři témata. Jeden seminář se věnoval 
praktickým řešením v oblasti územního plánování v návaznosti na 
mezinárodní projekty, které se zabývají interoperabilitou prostoro-
vých dat. Tématem dalšího semináře byla podpora testování dato-
vých specifi kací příloh směrnice INSPIRE a konečně poslední semi-
nář se věnoval metainformacím a datovému modelování v souladu 
s INSPIRE.

Tak, jako bývá obvyklé na podobných akcích, součástí kongreso-
vého dění byla i výstava fi rem, které se zabývají produkcí či prode-
jem řešení pro geoinformatiku.

Kongres GIVS 2011 splnil očekávání všech účastníků, z Mikulo-
va se rozjížděli do svých domovů obohaceni o řadu nových informa-
cí a zkušeností, které získali nejenom z ofi ciálních jednání v rámci 
programu, ale také z rozhovorů v kuloárech při neofi ciálních schůz-
kách. 

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 Ing. J. Formánek při prezentaci RÚIAN

Program semináře:

I. O veřejných knihách
Veřejné knihy, jejich rozdělení a význam
Zemské desky – historický vývoj, ukázky
Pozemkové knihy (PK) a předchozí evidence
Železniční knihy
Horní a Vodní knihy
Struktura zápisů do PK
Orientace v knihovní vložce (ukázky vyhledávání)
Seznamy k PK
Vkladné listiny
Poznámky a prenotace
Sbírka listin k PK
Pozemkové mapy
Přídělové řízení zákony k PK
Výčet zákonů k PK
Význam PK v současnosti

Obr. 1 Účastníci semináře
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MAPY A ATLASY

Výstava Plány Prahy a mapy jejího 
nejbližšího okolí z let 1850 až 1918 
v Ústředním archivu zeměměřictví 
a katastru v Praze
(084.3)371.673:912.43

Dne 24. 6. 2011 proběhla v prostorách Ústředního archivu zeměmě-
řictví a katastru (ÚAZK)1) další výstava věnovaná plánům hlavního 
města České republiky (ČR) a tentokrát i mapám jeho nejbližšího 
okolí. 

Druhá polovina 19. století přinesla celkový rozvoj české společ-
nosti, a s tím i rozvoj civilní kartografi e2). V nebývalé míře se objevi-
la řada zcela nových map a plánů různého druhu. Tato skutečnost se 
na území současné ČR dotkla především hlavního města Čech Pra-
hy. Pro ni byly vydávány plány jak celého města, tak jen jeho částí 
a spolu s nimi i mapy blízkého okolí. To vše již nesloužilo jen ke 
správě města, jeho rozvoji, dopravě a podnikání, ale také i k využití 
volného času na tomto území. A to jak ze strany jeho obyvatel, tak 
i návštěvníků. S ohledem na tehdejší národnostní skladbu obyvatel 
Prahy (a českých zemí obecně)3) byly tyto plány a mapy vydávány 
v českém a německém jazyce. 

Měřítko plánů vycházelo z počátku z měr sáhových, později z míry 
metrické, a tak zde nalézáme měřítka 1:5760, 1:11 520, 1:14 400, 
následně třeba 1:10 000, 1:12 000, 1:13 000, 1:15 000. Obdob-
ně tomu bylo i u zmíněných map, jejich měřítka byla 1:144 000, 
1:864 000, později 1:75 000, 1:100 000 a 1:200 000.

Plány byly orientovány k severu a až na nepatrné výjimky byly 
jen polohopisné. Jejich rozsah byl volen tak, aby zobrazovaly nejen 
staré pražské čtvrti, ale již i nově vzniklá předměstí, v prvním obdo-
bí vývoje samostatná města Karlín4), Královské Vinohrady5), Smí-
chov6) a další.

Městské čtvrti nacházíme barevně rozlišeny a podle jednotlivých 
čtvrtí bývaly v připojených seznamech nezřídka rozděleny i názvy 
veřejných prostranství, tedy zvláště ulic, náměstí a nábřeží. Nechybí 
seznamy významných budov, a ty jsou v plánech také vyznačeny. 
Plány jsou opatřeny sítí k vyhledávání míst v zrcadle plánu. Jejich 

1)  O ÚAZK viz blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, 
Miroslav–ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katas-
tru. Praha 2010, s. 3–7. Též viz: http://archivnimapy.cuzk.cz.

2)  Srovnej ROUBÍK, František: Soupis map českých zemí 2. Praha 1955, 
s. 22–26; SEMOTANOVÁ, Eva: Kartografi e v historické práci. Praha 
1994, s. 160–161.

3)  Viz například Mapa zemí Koruny české z roku 1908 uložená ve sbír-
kách ÚAZK. Má inventární číslo II/1/268.

4)  Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlín.
5)  Viz HORČÁKOVÁ, Václava–CHODĚJOVSKÁ, Eva–SEMOTANO-

VÁ, Eva: Historický atlas měst České republiky – svazek č. 19 Praha-
-Královské Vinohrady. Praha 2010, s. 1–10.

6)  Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Smíchov.

názvy nejednou hrdě zní: Nejnovější a nejúplnější plán královského 
hlavního města Prahy …, nechybí jméno jejich tvůrce a vydavatele.  

ÚAZK uchovává takovýchto plánů několik.
Kromě celkových plánů města a některých jeho částí je ve sbír-

kách ÚAZK také několik příručních plánů malého územního rozsa-
hu. Jsou to plány tehdy nově zřízeného výstaviště. Ty byly porůznu 
vydány pro potřeby návštěvníků tam konané a v mnoha směrech 
významné Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a Náro-
dopisné Výstavy Českoslovanské v Praze v roce 18957). Ve svých 
nadpisech byly označeny jako …situační, …správné, …autorisova-
né, …dle nejnovějšího stavu. Některé byly jen půdorysné, většinou 
však, pro lepší názornost a snadnou orientaci, nesly také obrazy 
jednotlivých budov, které byly vykresleny s mnoha podrobnostmi 
v perspektivním nebo přímém pohledu. V případě perspektivního 
pohledu byl areál tohoto výstaviště představen tak, jak by se jevil 
při pohledu od jihu, ze strany hlavního vchodu. V případě přímého 
pohledu byly budovy vykresleny tak, jako by před nimi návštěvník 
přímo stál. Orientace kresby pak většinou odpovídala poloze budovy 
na výstavišti. Vše bylo doplněno někdy více, jindy méně výrazným 
a čitelným popisem, případně číslem. Co které číslo představuje, 
zjistil uživatel v připojeném seznamu. Plány byly většinou víceba-
revné, rozmnožované technikou kamenotisku, s dopředu uvedenou 
cenou ve výši 5 a 10 krejcarů. Jejich náklad byl pravděpodobně 
značný, a třebaže měly časově omezenou platnost, byly zcela jistě 
uchovávány jako památka na návštěvu uvedených výstav. Přesto se 
jich dodnes mnoho nedochovalo. 

Zmíníme alespoň jeden z těchto plánů. Je ve dvou řádcích nade-
psán SITUAČNÍ PLÁN//všeob. zemské jub. výstavy v Praze 1891 
(obr. 1, viz 3. str. obálky). Měřítko není nikde uvedeno, stejně tak 
nemá mapovou legendu. To samo o sobě jeho užití nijak neomezo-
valo. Je velmi názorný a ve všech směrech plně srozumitelný. Byl 
vykreslen jako částečně půdorysný a částečně pohledový – je opatřen 
přímými pohledy na jednotlivé objekty. Je zde dokonce zakreslena 
i jedoucí koněspřežná tramvaj zvaná „koňka“. Jeho celkové rozmě-
ry jsou 415 x 360 mm a vydal ho pražský knihtiskař a nakladatel 
Gustav Fanta (? – ?). Plán je nejenom zajímavým dokladem výše 
zmíněného prudkého vzestupu a nejlepších schopností české národ-
ní společnosti ve 2. polovině 19. století, ale i zvláštním příkladem 
příležitostné mapové tvorby oné doby určené již nejširší veřejnosti. 
Dnes je proto ceněnou součástí sbírek ÚAZK8).

Bez zajímavosti nebyly ani vystavené mapy okolí Prahy. Byly 
zhotoveny na podkladě dostupných dobových topografi ckých map. 
S ohledem na použité různé měřítko měly i různý rozsah a podle 
toho, zda byly určeny jen k povšechné orientaci v daném prostoru 
nebo zda již byly specializované (například pro turisty a cyklisty), 
měly i rozdílný obsah (obr. 2, viz 3. str. obálky). Také se samozřejmě 
lišily kresbou a barevností. 

7)  O těchto výstavách více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejní_
zemská_výstava_v_Praze_1891 a http://cs.wikipedia.org/wiki/Náro-
dopisná_výstava_českoslovanská_v_Praze_1895.

8) Má inventární číslo II/3/1265. 

II. Prezentace o digitalizaci veřejných knih
Přehled o digitalizaci Zemských desek a PK (od roku 2002 do sou-
časnosti)
Informace o vytěžování naskenovaných knih
Význam, využití a přínos digitalizovaného fondu
Úkoly a plány na nejbližší období

III. Dotazy
(vyhledávání listin ze současného Katastru i Evidence nemovitostí)

Na závěr úspěšného semináře účastníci obdrželi Osvědčení 
(k prokázání průběžného vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb. 
nebo celoživotního vzdělávání – CPD organizovaného Komorou 
geodetů a kartografů).

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 3 Z výstavy – ukázka katastrálních map z období 
1850 až 1918

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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SPRÁVY ZO ŠKÔL

Seminár Aktuálne problémy 
 geodézie,  inžinierskej geodézie 
a fotogrametrie
528.48

Katedra geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technic-
kej univerzity (STU) v Bratislave usporiadala 14. 6. 2011 v pries-
toroch SvF STU vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účas-
ťou pri príležitosti 60. výročia založenia KG. Seminár otvorili Ing.
J. Ježko, PhD. – vedúci KG (obr. 1) a dekan SvF STU – prof. Ing.
A. Kopáčik, PhD. Na seminári sa okrem iných zúčastnili aj predsta-
vitelia partnerských katedier, ústavov a inštitútov z Českej republiky 
(ČR) a Slovenskej republiky (SR), predstavitelia Úradu geodézie, 
kartografi e a katastra (ÚGKK) SR, Geodetického a kartografi ckého 
ústavu (GKÚ) Bratislava, Komory geodetov a kartografov (KGK) 
a Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK). Spomeň-
me aspoň niektorých z nich:
–  doc. Ing. M. Štroner, Ph.D. – vedúci katedry speciální geodézie 

Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Prahe,
–  doc. Ing. J. Weigel, CSc. – vedúci Ústavu geodézie Fakulty sta-

vební Vysokého učení technického v Brne,
–  Ing. P. Černota, Ph.D. – vedúci Institutu geodézie a důlního 

měřictví Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava,

–  doc. Ing. J. Šíma, CSc. – vedúci Katedry geodézie SvF Žilinskej 
univerzity v Žiline,

 –  prof. Ing. Š. Žíhlavník, CSc. – Katedra hospodárskej úpravy lesov 
a geodézie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,

 –  doc. Ing. J. Janák, PhD. – vedúci Katedry geodetických základov 
SvF STU v Bratislave,

 –  Ing. R. Fencík, PhD. – vedúci Katedry mapovania a pozemko-
vých úprav SvF STU v Bratislave,

 –  Mgr. Ľ. Michalík – riaditeľ GKÚ Bratislava,
 – Ing. V. Stromček – predseda predstavenstva KGK,
 –  Ing. D. Ferianc – predseda Výkonného výboru SSGK.

Na programe rokovania seminára bolo celkove prezentovaných 
17 referátov, ktoré boli rozdelené do troch tematických blokov 
v tomto členení:
1. tematický blok (predsedajúci: A. Kopáčik – J. Weigel):
 –  JEŽKO, J.–SOKOL, Š.: 60 rokov Katedry geodézie – minulosť 

a prítomnosť.
 –  ERDÉLYI, J.–KYRINOVIČ, P.–JEŽKO, J.: Vedeckovýskumná 

činnosť a spolupráca Katedry geodézie s praxou za obdobie ro-
kov 2001–2011.

 –  LUKÁČ, Š.: Podiel Katedry geodézie na projektovaní, meraní 
a monitorovaní objektov jadrových elektrární v SR.

 –  ŠTRONER, M.: Vývoj softwaru na plánování přesnosti prostoro-
vých sítí PrecisPlanner 3D.

 –  LIPTÁK, M.–PAPČO, J.–SOKOL, Š.: Matematické modely na 
vyjadrenie vplyvu vertikálnej refrakcie pri spracovaní výškových 
sietí a porovnanie odhadnutých parametrov s výsledkami získa-
nými pomocou GNSS.

 –  KYRINOVIČ, P.–LIPTÁK, I.–ERDÉLYI, J.: Geodetický monito-
ring dynamického pretvorenia technologického zariadenia.

 –  BUREŠ, J.–VOJKŮVKA, M.: Monitoring svislých deformací při 
statickém zajišťování stavebních konstrukcí.

2. tematický blok (predsedajúci: Š. Lukáč – M. Štroner):
–  MOKROŠ, J.: Príspevok Slovenského metrologického ústavu 

k riešeniu metrologických problémov v geodézii.
–  JEŽKO, J.: Testovanie nivelačných prístrojov podľa STN ISO 

17 123-2.
–  FRAŠTIA, M.–MARČIŠ, M.: Fotogrametrické skenovanie ob-

jektov banskoštiavnickej kalvárie.
–  MARČIŠ, M.: Konvergentná fotogrametria pre veľmi blízke 

vzdialenosti.
–  BRUNČÁK, P.–BAJTALA, M.–CHLEPKOVÁ, M.–SOKOL, Š.: 

Posúdenie výškovej presnosti DMR z údajov získaných metódou 
terestrického laserového skenovania a fotogrametrie.

 –  HALIČKOVÁ, J.–FRAŠTIA, M.–MARČIŠ, M.: Integrácia úda-
jov z terestrického laserového a fotogrametrického skenovania.

3. tematický blok (predsedajúci: J. Ježko – J. Šíma):
–  ŽÍHLAVNÍK, Š.: Racionalizácia geodetických prác v lesníckom 

mapovaní.
–  STAŇKOVÁ, H.–ČERNOTA, P.–NOVOSAD, M.: Aplikovaný 

výzkum a činnosti Institutu geodézie a důlního měřictví při vý-
chově specialistů v oboru.

–  URBAN, R.: Výuka inženýrské geodézie v Podzemním výuko-
vém středisku JOSEF.

–  GAJNIAK, J. F.: Vyučovanie právnych disciplín v študijnom 
programe geodézia a kartografi a.

Obr. 1 Predsednícky stôl a Ing. J. Ježko, PhD., 
pri úvodnom slove

Obr. 2 Pohľad do rokovacej miestnosti

Jako určitá zvláštnost doby byly z téhož prostoru vystaveny 
i mapa výškopisná a mapa geologická. 

Nebyly vynechány ani katastrální mapy tohoto období a návštěv-
níci (obr. 3) měli možnost si prohlédnout i současné moderní histo-
rické atlasy městských čtvrtí Libně a Královských Vinohrad. 

Základ výstavy tvořilo 12 plánů a 7 map okolí Prahy9). Ostatní 
mapové výtvory byly doplňující. 

V podzimních měsících letošního roku budou stejným způsobem 
představeny plány Prahy z období od roku 1918 po současnost.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha

9)  Vše, co bylo o nich výše uvedeno, je možno nahlédnout na konkrétních 
výtiscích následujících inventárních čísel: II/3/409, II/3/411, II/3/412, 
II/3/413, II/3/414, II/3/415, II/3/416, II/3/1264, II/3/1265, II/3/1266, 
II/3/1267 a II/1/1479, II/1/1528, II/1/1702, II/1/1721, II/1/1731, 
II/1/1750, II/1/1757.  

MAPY A ATLASY
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60 let od založení Střední průmyslové 
školy zeměměřické
351.851:373

Šedesát let… oslavy, setkání, vzpomínky…
Co znamená šedesát let v historii školy? Kolik absolventů je hrdých 
na to, že vystudovali zeměměřickou průmyslovku? Kolik setkání 
se každoročně uskuteční, aby se zavzpomínalo na léta studentská, 
na veselé historky z praxí, z chmelových či bramborových brigád, 
z maturitních plesů, ze školy i mimo ni? Kdo si co pamatuje za těch 
šedesát let? Chválíme skvělý nápad prvního vedení školy, že se roz-
hodlo psát Kroniku zeměměřické školy v Praze. Dnes tak můžeme 
z této knihy pamětí čerpat a znovu si oživovat vzpomínky na to, jak 
běžel studentský život od roku 1951 až do současnosti. 

Historie školy se začala psát 1. 9. 1951. Tehdy byla otevřena jako 
samostatná zeměměřická škola. A jak lze z kroniky školy vyčíst, 
její otevření bylo dodatečně schváleno vládním usnesením ze dne 
15. 7. 1952 a zřízení školy bylo poté potvrzeno a škole oznámeno 
výnosem ministerstva školství ze dne 17. 7. 1952. Zajímavostí je, že 
dvě zeměměřické třídy byly zřízeny již od školního roku 1950/51 při 
průmyslové škole stavební v Praze III, Zborovská 45 a studenti pak 
od září 1951 pokračovali ve druhém ročníku v nové zeměměřické 
škole. 

1. 9. 1951 zahájila nová škola výuku na Smíchově, v ulici Na 
Bělidle čp. 34 v malých prostorách budovy po zrušené škole oděv-
ní. Od nového školního roku 1952/53 se pak škola přestěhovala do 
prostornější budovy (obr. 1) na Starém Městě v Praze 1, na adresu 
Malá Štupartská č. 8, kde sídlila až do konce školního roku 1963/64. 
Od 1. 9. 1964 se opět adresa změnila – škola přesídlila na Prahu 9 
do Hrdlořez, do ulice Pod Táborem 300, kde sídlí doposud (obr. 2, 
viz 2 str. obálky).

Měnila se nejenom adresa školy, ale i její název. Původně zněl 
„Vyšší průmyslová škola zeměměřická“, pak „Vyšší škola zeměmě-
řická v Praze“ a od roku 1955 do současnosti je její ofi ciální název 
„Střední průmyslová škola zeměměřická“ (SPŠZ). Od 1. 1. 2001 se 
stal zřizovatelem školy Magistrát hl. m. Prahy, který vytvářel dobré 
podmínky pro další rozvoj školy. Od 1. 3. 2003 byla budova školy 
odsvěřena městské části Praha 9 a zřizovatel převedl právo hospoda-
ření na školu. Tímto právním aktem dostalo vedení školy dostatečný 
nástroj a volnost pro rozšiřování a zkvalitňování odborné výuky.

Učitelský sbor byl od počátku trvání školy složen z významných 
osobností z oboru zeměměřictví. Prvním ředitelem školy se stal 
Ing. František Procházka (vyučoval geodetické počtářství a geo-
dézii) a s ním zde od počátku působili Ing. Julius Mikula (geo-
dézie, kartografi e, polní a lesní hospodářství), Ing. Zdeněk Mašín 
(rýsování, pozemkový katastr, topografi e a pozemkové úpravy), 
Dr. Adolf Plachý (čeština, dějepis, občanská nauka a politická 
ekonomie), Dr. Josef Beneš (čeština, ruština a dějepis), Ing. Josef 
Höger (deskriptivní geometrie a matematika) a další učitelé půso-
bící na průmyslové škole stavební. V průběhu dalších let se v uči-
telském sboru vystřídalo mnoho dalších skvělých kantorů (např. 
Ing. E. Kriegelstein, Ing. Fr. Řečinský, J. Mohylová, Ing. A. Koštál, 
Ing. A. Kovaříček, Ing. A. Buršík, Ing. Fr. Rakovič, Ing. J. Davídek, 
Ing. F. Řiháček, Ing. P. Hrdlička, Ing. V. Hložek a další). Postupem 
času se z některých absolventů zeměměřické průmyslovky stávali 
učitelé odborných předmětů a tento trend se drží ve škole dodnes (ze 
současných učitelů – absolventů můžeme jmenovat Ing. J. Růžka, 
Ing. A. Kesslerovou, Ing. D. Mlčkovou, Ing. H. Jechovou, Ing. 
H. Lebedovou, Ing. J. Staňka, Ing. L. Zemanovou, Ing. J. Říhu). Za 
celou šedesátiletou historii se ve škole vystřídali pouze tři ředitelé, 

což svědčí i o kvalitě pedagogického sboru. Jak již bylo zmíněno, 
prvním ředitelem školy byl jmenován pracovník Ministerstva škol-
ství Ing. František Procházka (od 1. 9. 1951 do 31. 8. 1974), po 
něm převzal funkci Ing. Jan Dvořák (od 1. 9. 1974 do 31. 7. 1986) 
a od 1. 8. 1986 do současné doby zastává funkci ředitele školy Ing. 
Jaroslav Růžek.

Dále z pramenů kroniky můžeme vyčíst, že ve školním roce 
1951/52 měla škola celkem 5 tříd se 135 žáky. Vzrůstající potře-
ba zeměměřických techniků způsobila, že se v následujících letech 
počet tříd a tím i počet žáků zvyšoval. Ve školním roce 1957/58 měla 
škola 12 tříd se 452 žáky, ve školním roce 1965/66 měla škola nejen 
11 tříd denního studia s 377 žáky (z toho bylo 184 dívek), ale i 5 tříd 
pětiletého dálkového studia při zaměstnání se 46 žáky, 5 tříd tříleté-
ho dálkového studia při zaměstnání se 124 žáky, 1 třídu dálkového 
studia kartografi e s 12 žáky a 1 třídu pětiletého studia geologie s 22 
žáky. Ve školním roce 1977/78 se už snížil počet tříd na 8 v denním 
studiu s 289 žáky (z toho bylo 120 dívek), 2 třídy dvouletého studia 
absolventů gymnázií s 58 žáky, 4 třídy pětiletého dálkového studia 
při zaměstnání s 64 žáky a 3 třídy tříletého dálkového studia absol-
ventů středních škol se 79 žáky. Kolísavost v počtu tříd a žáků se 
dostala až do současného stavu, kdy ve školním roce 2010/11 bylo 
na škole v denním studiu pouze 9 tříd s 222 žáky. Úspěchem a pres-
tiží školy do dalších let je možnost znovuotevření 2 tříd zkráceného 
dálkového studia pro absolventy středních škol. 

Ke každé odborné škole patří nejen učitelé, žáci a studijní před-
měty, ale i materiální vybavení, obzvláště pak pro odborné předmě-
ty. V kronice nalezneme i první zmínku o stavu měřických a jiných 
odborných sbírek ze školního roku 1957/58: „Zatímco před 6 lety 
při otevření školy neměli jsme vůbec žádných pomůcek, máme dnes 
96 teodolitů (z toho několik přesných moderních strojů, jako vte-
řinový teodolit Zeiss 010, Wildův teodolit T2, redukční tachymetr 
Dahlta 020, Redtu, 3 Zeissovy tachymetry Theo 030), 54 nivelační 
stroje, 3 topografi cké soupravy, 1 fototeodolit Zeiss, 1 stereokom-
parátor Zeiss, 1 Multiplex a 1 zrcadlový stereoskop. Dále máme 12 
kalkulačních strojů (z toho 1 elektrický plnoautomat Rheinmetall), 
planimetry, malé a velké vynášecí soupravy, pravítka, pro geodetic-
ké počtářství máme potřebné množství tabulek a diagramů“. Tento 
výčet odborného vybavení je pro nás „současníky‘‘ krásnou histo-
rií, kterou v malé míře uchováváme pro dnešní studenty jako ukáz-
ku toho, čím a jak se dříve měřilo, počítalo a kreslilo. Vždy se na 
jejich tvářích objeví nejen úsměv, ale i obdiv, s jakým vybavením 
dokázali naši předchůdci pracovat, s jakou přesností měřili a jaké 
krásné mapy vytvářeli. V poslední době se školní měřické sbírky 
rozrůstají o techniku, která, jak se říká, vládne geodetickým světem. 
Sbírky jsou průběžně dovybavovány novými přístroji tak, aby stu-
denti měli přehled o trendu geodetické přístrojové techniky a uměli 
s ní pracovat. Možná si ani neuvědomují, že vybavení naší školy je 
v tomto směru v porovnání se stejně zaměřenými odbornými ško-
lami jedinečné. K dispozici mají nejen cca 50 minutových a 50 vte-
řinových teodolitů, 40 nivelačních přístrojů včetně 4 digitálních, ale 
i 15 totálních stanic (obr. 3 – Leica, Sokkia, Topcon, Nikon, Pen-
tax), 2 jednofrekvenční stanice GPS Trimble 4600, 3 příruční GPS

Po ukončení všetkých referátov sa účastníci seminára (obr. 2) 
stretli v Klube SvF STU na spoločenskom večere, na ktorom dekan 
fakulty prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., udelil ďakovné listy zaslúžilým 
pracovníkom KG za budovanie a rozvoj katedry a predstaviteľom 
partnerských pracovísk z ČR a SR za dlhoročnú spoluprácu a pod-
poru jubilujúceho pracoviska.

Ing. Štefan Lukáč,
Katedra geodézie 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Obr. 1 Budova školy v ulici Malá Štupartská
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a 4 ruční dálkoměry Disto. Nově byly zakoupeny 3 digitální plani-
metry Xplan.

K výuce odborných předmětů je dnes nezbytná i výpočetní tech-
nika. Žáci i učitelé mají k dispozici cca 80 moderních PC, 8 note-
booků, 25 tiskáren a 2 velkoformátové barevné plotry. V učebnách 
(obr. 4) jsou umístěny datové projektory, vizualizéry a k moderní-
mu způsobu výuky jsou k dispozici i 2 interaktivní tabule. Díky 
dlouhodobé spolupráci s geodetickými fi rmami získává škola za 
režijní náklady nebo i zdarma vždy nové softwarové vybavení 
(např. KOKEŠ, GROMA, GEUS, MYSIS, MicroStation) pro výuku 
odborných předmětů. K výuce všeobecných vzdělávacích předmětů 
byly vytvořeny speciální učebny s moderním vybavením, jako např. 
audiovizuálními přístroji, satelity, dataprojektory, interaktivními 
tabulemi se softwarovým vybavením pro výuku jazyků a fyziky.

SPŠZ je v České republice (ČR) jedinou samostatnou odbornou 
školou se zaměřením na geodézii a katastr nemovitostí. Proto také 
byla škola vybrána a pověřena ministerstvem školství, aby za pomo-
ci partnerských stavebních SPŠ z Brna a Duchcova vypracovala 
nový celorepublikový Rámcový vzdělávací program (RVP) studijní-
ho oboru geodézie a katastr nemovitostí. Z tohoto RVP si pak každá 
škola vyučující toto zaměření vypracovala svůj Školní vzdělávací 
program (ŠVP). Výuka dle našeho nového ŠVP „Geodézie‘‘ již od 
1. ročníků pružněji reaguje na nové poznatky a technologie v oboru, 
využívá novou přístrojovou a počítačovou techniku. Snažíme se žá-
kům přiblížit problematiku odborných předmětů různými projekty 
a ročníkovými pracemi. V předmětu katastr nemovitostí vyhotovu-
jí ze zadané mapy plastický model terénu, v předmětu kartografi e 
vytváří kartografi cký výrobek ve formě sestavitelského nebo vyda-
vatelského originálu. Běžnou součástí výuky odborných i všeobec-
ných předmětů se stávají referáty a počítačové prezentace žáků na 
daná odborná témata.

Velkým přínosem ve vzdělávání žáků i učitelů je vzájemná spo-
lupráce školy s ostatními resortními organizacemi a soukromými 
geodetickými fi rmami. Organizování odborných exkurzí (např. na 
Geodetickou observatoř Pecný, na Český úřad zeměměřický a kata-
strální) a přednášek (o problematice geografi ckých informačních 
systémů či globálního navigačního satelitního systému), poskyto-
vání aktualizovaného odborného software, zapůjčování moderní 
techniky – to všechno je bonus pro výuku. Poděkování patří hlavně 
Zeměměřickému úřadu, Výzkumnému ústavu geodetickému, topo-
grafi ckému a kartografi ckému ve Zdibech, fi rmám GEFOS, GEPRO 
a dalším.

Škola se prezentuje nejen v rámci ČR, ale i za jejími hranice-
mi. Již pět let se zúčastňuje v zastoupení 2 tříčlenných smíšených 
družstev mezinárodní geodetické soutěže Geodetický pětiboj IG5 
v Lučenci na Slovensku. Mezi 30 družstvy ze Slovenska, Maďar-
ska a ČR dokázali reprezentanti školy uspět nejen v geodetických 
vědomostech a dovednostech, ale i v orientačním běhu 3x na 
1. místě a 2x na 2. místě, čímž dokazují kvalitu naší školy (obr. 5,
viz. 2. str. obálky).

O fyzické zdatnosti žáků svědčí i historie sportu ve škole. Dříve 
Závody branné všestrannosti, dnes sportovní soutěže pražských škol 
POPRASK či republikové soutěže v různých sportovních discipli-
nách – to vše zvládali i dosud zvládají žáci průmyslovky, kteří se 
umisťují na předních místech. Je to známka toho, že geodet musí být 
zdatný a vytrvalý, a jak s úsměvem říkáme: ,,musí být slunci i dešti 
odolný‘‘. K fyzické zdatnosti žáků přispívají i týdenní kurzy se spor-
tovním zaměřením – lyžařský kurz pro 1. ročníky a sportovní kurz 
pro 2. ročníky. Do výuky jsou zahrnovány i kulturní akce. Návštěvy 
fi lmových či divadelních představení, přednášky o problematice kri-
minality, extremismu, sexualitě a drogách, účast na ekologických 
akcích – to vše je prospěšným doplňkem výuky všeobecných vzdě-
lávacích předmětů.

Šedesát let je za námi. A kolik jich je asi ještě před námi? Každý 
z nás doufá, že minimálně dalších šedesát. Počet uchazečů v denním 
studiu se v současné době zatím snižuje. Povzbuzením pro nás je 
znovuotevření zkráceného dálkového studia. Věříme, že zeměmě-
řická průmyslovka nezanikne, že jako instituce najdeme podporu 
jak ze státní, tak i soukromé sféry a že studium na naší škole bude 
zárukou kvalitních absolventů. Motto z první stránky našeho ŠVP 
,,Zeměměřič ten si věří, protože si všechno změří‘‘ nechť je vizitkou 
,,geodeta ze zeměměřické‘‘. 

 
Ing. Hana Lebedová,

SPŠZ, Praha

Obr. 3 Ukázka měření s nejmodernějšími přístroji,
zde s totální stanicí

Obr. 4 Ukázka učebny k výuce odborných předmětů

Z GEODETICKÉHO 
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)

Výročí 50 let:

20. 7. 2011 – Ing. Pavel Taraba, specialista odboru řízení územ-
ních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Narodil 
se v Praze, kde po absolvování gymnázia (1980) dokončil v roce 
1984 studium geodézie a kartografi e na FSv ČVUT. Do roku 1993 
pracoval v předchůdcích současného Zeměměřického úřadu (ZÚ) 
při údržbě a obnově ČSTS. Poté do roku 1995 ve fi rmě Geoinvest, 
kde se mj. podílel na budování geodetických sítí pro geodynamické 
kampaně. V letech 1995 až 2005 pracoval ve fi rmě Viageos; pro-
váděl speciální práce s GPS, např. zaměření digitálního modelu 
silniční sítě České republiky nebo sítě permanentních stanic spo-
lečnosti ByS@T. Poté nastoupil do ZÚ do oddělení administrace 
sítě CZEPOS a od února 2007 je v současném postavení. Věnuje se 
hlavně koordinaci metod globálního navigačního satelitního systé-
mu (GNSS) a jejich aplikací do geodetické praxe. Dlouhodobě spo-
lupracuje s ODIS VÚGTK, v.v.i., při přípravě žadatelů o kvalifi kaci 
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úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a je aktivní v publi-
kační a přednáškové činnosti s tématikou GNSS.

Výročí 55 let:

5. 9. 2011 – Ing. Pavel Odstrčil, ředitel Katastrálního pracoviště 
Hustopeče Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihomoravský kraj. Rodák 
z Hustopečí u Brna (okres Břeclav) dokončil v roce 1980 studium 
oboru vodní stavby a vodní hospodářství na Fakultě stavební VUT 
v Brně. V resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
pracuje od roku 1995, v roce 1999 se stal vedoucím detašovaného 
pracoviště Hustopeče KÚ Břeclav, po reorganizaci je od roku 2004 
v současné funkci.

Výročie 60 rokov:

6. 7. 2011 – Ing. Štefan Lukáč – osobná správa v nasledujúcom 
čísle Geodetického a kartografi ckého obzoru.

24. 7. 2011 – Ing. Miroslav Derlan, inšpektor pre geodetické zá-
klady (GZ), vecné a ďalšie úlohy odboru katastrálnej inšpekcie Úra-
du geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK 
SR). Rodák z Prešova. Po skončení odboru geodézia a kartografi a 
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla-
ve v roku 1976 nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, 
kde vykonával práce v GZ. V roku 1980 prešiel do Geodézie, n. p., 
Prešov, kde vykonával funkciu zodpovedného geodeta investora pri 
plnení geodetic kých úloh investičnej výstavby v oblasti východné-
ho Slovenska. 1. 10. 1986 nastúpil do Slovenského úradu geodézie 
a kartografi e (od 1. 1. 1993 ÚGKK SR) do funkcie odborného re-
ferenta – špecialistu pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vecnú 
náplň. Od 1. 7. 1994 vykonával funkciu inšpektora pre GZ, doku-
mentáciu a archivovanie. V terajšej funkcii je od 26. 8. 1999.

29. 7. 2011 – plk. v. v. Ing. Peter Barica, štátny radca pre geode-
tické základy odboru geodézie a medzinárodných vzťahov Úradu 
geodézie, kartografi e a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky 
(SR). Narodil sa v Humennom. Po skončení odboru geodézia 
a kartografi a na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy 
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1975 nastúpil pedagogickú 
dráhu na Katedre geodézie SvF SVŠT ako asistent, neskôr odborný 
asis tent. V čase od 1. 7. 1982 do 31. 8. 1990 pôsobil na Vo jenskej 
katedre SVŠT v hodnosti kapitána. 1. 9. 1990 prešiel do veliteľ-
stva Východného vojenského okruhu v Trenčíne, kde pracoval 
v rôznych funkciách Topografi ckej služby (TS). 1. 1. 1993 sa ako 
dôstojník veliteľstva Armády SR (ASR) v Trenčíne stal ak tívnym 
členom skupiny, ktorá začala budovať novú TS ASR. Táto činnosť 
ho priviedla do vedenia nového Topografi ckého ústavu (TOPÚ) 
v Banskej Bystrici a 1. 12. 1993 bol vymeno vaný za jeho náčelníka 
(TOPÚ začal svoju činnosť 1. 10. 1993). Rozvážnosť pri riešení od-
borných problémov a dobré organizačné schopnosti prispeli k to-
mu, že 1. 7. 1999 bol vymenovaný do funkcie náčelníka TS ASR. 
V tejto funkcii pôsobil do 30. 9. 2001. Od 1. 10. 2001 do 31. 12. 
2002 vykonával funkciu náčelníka oddelenia spracovania doktrín 
vojenského spravodajstva generálneho štábu Ministerstva obrany 
SR, kde patrila aj TS. Od 15. 2. 2003 do 31. 12. 2005 vykonával 
funkciu odborného referenta, neskôr štátneho radcu odboru sprá-
vy štátnych hraníc Ministerstva vnútra SR. 1. 2. 2006 prešiel do 
 ÚGKK SR do terajšej funkcie.

26. 9. 2011 – Ing. Pavel Trška, riaditeľ Správy katastra (SK) Považ-
ská Bystrica (P. B.) Katastrálneho úradu (KÚ) v Trenčíne. Rodák 
z Predmiera (okres Bytča). Po absolvovaní odboru geodézia a kar-
tografi a na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave v roku 1976 nastúpil do Agrostavu, spoločný poľnohos-
podársky podnik, v P. B. Tu vykonával projektovanie a realizáciu 
pozemkových úprav (PÚ) a neskôr bol aj podnikovým geodetom. 
V rokoch 1990 až 1995 mal licenciu súkromného geodeta – živnosť 
popri hlavnom zamestnaní. V roku 1993 získal oprávnenie na pro-
jektové práce v odbore PÚ (podľa vyhlášky Ministerstva poľnohos-
podárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb.). Od 1. 8. 
1995 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom SK P. B. KÚ v Banskej Bystrici 
a od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru 
Okresného úradu v P. B. V terajšej funkcii pôsobí od 1. 1. 2002.

Výročí 65 let:

29. 9. 2011 – Ing. Karel Nakládal, ředitel Katastrálního pracoviš-
tě (KP) Brno-venkov Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihomoravský 
kraj.  V roce 1971, po ukončení studia geodézie a kartografi e na FSv 
ČVUT v Praze, nastoupil do Inženýrské geodézie, n. p., Brno, od 
roku 1973 Geodézie, n. p., Brno. Zde působil v různých funkcích 
až do roku 1984, v jehož průběhu přešel na Krajskou geodetickou 
a kartografi ckou správu pro Jihomoravský kraj. K 1. 1. 1993 byl 
jmenován ředitelem KÚ (od roku 2004 KP) Brno-venkov. 

Výročie 70 rokov:

15. 7. 2011 – Ing. Eduard Maták. Narodil sa v Ružomberku. Po 
maturite na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Koši-
ciach v roku 1959 pracoval v Oblastnom ústave geodézie a karto-
grafi e (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografi e) v Žiline (1959 
až 1967), v závode Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava (1968 až 
1972) a v Geodézii, n. p., Žilina (1973 až 1981). Ako technik vyko-
nával na týchto pracoviskách najmä mapovacie práce. V roku 1972 
absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakul-
te v Trnave a v roku 1980 skončil popri zamestnaní štúdium odboru 
geodézia a kartografi a (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej 
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. 1. 1. 1982 prešiel do 
Krajskej správy geodézie a kartografi e (KSGK) v Banskej Bystrici 
(B. B.), kde vykonával viaceré funkcie a od 1. 1. 1991 do 31. 12. 
1992 bol zástupcom riaditeľa KSGK a vedúcim detašovaného pra-
coviska pre mapovanie v Žiline. Od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1994 vy-
konával funkciu zástupcu prednostu Katastrálneho úradu v B. B. 
V rokoch 1983 až 1986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru 
GaK na SvF SVŠT. Na základe výsledkov jeho prác v oblasti tech-
nického rozvoja mu bol 7. 12. 1989 priznaný kvalifi kačný stupeň 
samostatný vedecko-technický pracovník. Viacročná výkonná čin-
nosť a úspešne vykonávané vedúce funkcie v rezorte boli dobrým 
predpokladom, aby bol 1. 7. 1994 vymenovaný do funkcie námes-
tníka predsedu Úradu geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej 
republiky (ÚGKK SR) a neskôr, 4. 8. 1998, do funkcie podpredsedu 
ÚGKK SR. Túto funkciu úspešne vykonával do 30. 6. 2002, t. j. 
do odchodu do dôchodku. Je publikačne činný. Naposledy v roku 
2008 mu vyšla publikácia Predmety spomienok (Bratislava, Slo-
venská spoločnosť geodetov a kartografov – SSGK). Bol pedago-
gicky činný na Priemyselnej škole stavebnej v B. B. a na Katedre 
geodézie SvF Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. V rokoch 1997 až 
2002 bol členom komisie na obhajoby diplomových prác študijné-
ho odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
a tiež pôsobil ako predseda komisie na obhajoby záverečných prác 
bakalárskeho štúdia SvF ŽU. Nemožno nespomenúť jeho aktívnu 
činnosť v SSGK, kde od septembra 1990 do októbra 2006 vykoná-
val funkciu predsedu Výkonného výboru. Od marca 1999 do apríla 
2005 bol aj viceprezidentom Zväzu slovenských vedecko-technic-
kých spoločností.

2. 8. 2011 – Ing. Jaroslav Rasocha, bývalý ředitel Katastrálního 
úřadu (KÚ) Praha-město. Narodil se v Poděbradech. Od skončení 
studia geodézie na FSv ČVUT v Praze v roce 1963 pracoval v re-
sortu ČÚZK, resp. ČÚGK. Nastoupil na Středisko geodézie (SG) 
v Děčíně, detašované pracoviště Rumburk (vedoucím byl v letech 
1966 až 1972), v letech 1973 až 1985 byl vedoucím SG v Ústí nad 
Labem, poté pracoval na podnikovém ředitelství Geodézie, n. p., 
Liberec. Od 1. 1. 1990 byl pověřen funkcí vedoucího SG pro hl. m. 
Prahu, později byl jmenován ředitelem KÚ Praha-město. Do důcho-
du odešel v roce 2002.

25. 8. 2011 – Ing. Rudolf Talo, podnikateľ v geodetických a kar-
tografi ckých činnostiach. Rodák z Hannoveru (Nemecká spolková 
republika). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Staveb-
nej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 
1963 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde vykonával 
fotogrametrické práce. V týchto prácach pokračoval od roku 1966 
aj v Ústave geodézie a kartografi e v Bratislave. V rokoch 1968 až 
1972 pracoval v Inžinierskej geodézii, n. p., závod v Bratislave, ako 
vedúci oddielu na meranie pamiatkových objektov, neskôr ako ve-
dúci oddielu na tvorbu a obnovu Základnej mapy 1:10 000. Od roku 
1973, ako pracovník Geodézie, n. p., Bratislava, vykonával funkciu 
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vedúceho oddielu na tvorbu Technickej mapy mesta Bratislavy. 
V roku 1982 prešiel do Správy geodézie a kartografi e v Bratislave, 
do funkcie vedúceho oddelenia na koordináciu prác. V roku 1985 
sa vrátil do Geodézie, n. p., Bratislava, do funkcie vedúceho mikro-
fi lmového strediska, ktoré v roku 1991 prešlo do Geodetického 
a kartografi ckého ústavu Bratislava pod názvom oddelenie mikro-
grafi e. Jeho činnosť zabezpečoval do 31. 5. 1995. Terajšiu činnosť 
vykonáva od 1. 6. 1995. Do dôchodku odišiel v roku 2001.

26. 8. 2011 – Ing. Jiří Rydval, bývalý ředitel Katastrálního pra-
coviště (KP) Blansko Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihomoravský 
kraj. Po ukončení studia geodézie na FSv ČVUT v Praze v roce 
1963 nastoupil na Oblastní ústav geodézie a kartografi e v Plzni, 
v letech 1968 až 1973 působil v pražském Hydroprojektu. V roce 
1973 přešel do Geodézie, n. p., Brno na Středisko geodézie v Blan-
sku. 1. 1. 1993 byl jmenován ředitelem KÚ, nyní KP, v Blansku. Do 
důchodu odešel v roce 2007. Je soudním znalcem v oboru geodézie 
a kartografi e, aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, 
v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG) působil jako asistent ná-
rodního delegáta komise K 7 – katastr nemovitostí.

30. 8. 2011 – Ing. Vlasta Cebecauerová. Narodila sa v Uherskom 
Hradišti (Česká republika). Po absolvovaní zememeračského inži-
nierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave v roku 1964 nastúpila do Ústavu geodézie a kartografi e 
v Žiline, do konštrukčnej prevádzky. Od roku 1968 bola vedúcou 
oddielu konštrukcie Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, závod 
v Žiline. V tejto funkcii pokračovala od roku 1973 aj v Geodézii, 
n. p. a š. p., Žilina. 1. 1. 1991 prešla do Krajskej správy geodézie 
a kartografi e v Banskej Bystrici – detašované pracovisko mapovania 
v Žiline, do funkcie vedúcej oddelenia konštrukčných prác. Od 1. 1. 
1993 do 23. 7. 1996 bola vedúcou oddelenia kartografi e Katastrálne-
ho úradu v Banskej Bystrici – pracovisko v Žiline. Od 24. 7. 1996 do 
31. 5. 2001, t. j. do odchodu do dôchodku, bola vedúcou oddelenia 
kartografi e Katastrálneho ústavu v Žiline.

11. 9. 2011 – Ing. Jaroslav Bačkovský, bývalý ředitel Zeměměřic-
kého a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Pardubicích. Rodák z Tr-
hové Kamenice (okres Chrudim), absolvoval SPŠ zeměměřickou 
v Praze v roce 1959 a v roce 1964 ukončil studia geodézie na FSv 
ČVUT v Praze. Nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafi e (později Geodézie, n. p.) Pardubice, kde zastával mj. funkce 
vedoucího oddílu, provozního inženýra a technického náměstka ře-
ditele. Od roku 1996 byl jmenován ředitelem ZKI v Pardubicích. 
Tuto funkci vykonával do 31. 12. 2002, kdy odešel do důchodu.

19. 9. 2011 – Ing. Stanislav Crha, bývalý ředitel Katastrálního 
pracoviště (KP) Chomutov Katastrálního úřadu (KÚ) pro Ústecký 
kraj. Narodil se v Alšovicích (okres Jablonec n. Nisou). Působil od 
roku 1963 na Středisku geodézie (SG) v Liberci a od roku 1967 na 
SG v Chomutově (od roku 1991 byl jeho vedoucím), kde se věno-
val i inženýrské geodézii v bytové a průmyslové výstavbě a rovněž 
programátorské činnosti. Ředitelem KÚ v Chomutově (od roku 
2004 KP) byl jmenován k 1. 1. 1993. Ve funkci byl až do odchodu 
do důchodu 31. 12. 2006.

19. 9. 2011 – Ing. Gustáv Giláni. Rodák z Hýb (okres Liptovský 
Mikuláš). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) 
v Bratislave v roku 1965 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografi e 
v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával práce topogra-
fi ckého mapovania. 1. 2. 1968 prešiel do Inžinierskej geodézie (IG), 
n. p., Bratislava, závod v Prešove, ako vedúci oddielu prevádzky 
IG. 1. 6. 1973 bol vymenovaný do funkcie vedúceho oddelenia od-
bytu a cien Geodézie, n. p. a š. p., Prešov. Túto funkciu vykonával 
do 31. 12. 1990. V rokoch 1983 až 1986 absolvoval postgraduálne 
štúdium odboru geodézia a kartografi a na SvF SVŠT. 1. 1. 1991 
prešiel do Krajskej správy geodézie a kartografi e v Košiciach do 
funkcie vedúceho oddelenia kontroly. V tejto funkcii pokračoval aj 
po zriadení Katastrálneho úradu (KÚ) v Košiciach od 1. 1. 1993 do 
23. 7. 1996. Od 24. 7. 1996 do 31. 8. 1999 bol vedúcim oddelenia 
koordinácie a informácií katastrálneho odboru (KO) Krajského úra-
du v Prešove a od 1. 9. 1999 do 31. 12. 2001 vedúcim oddelenia 
práv k nehnuteľnostiam KO. Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003, t. j. 

do odchodu do dôchodku, bol vedúcim kancelárie prednostky KÚ 
v Prešove.

21. 9. 2011 – Ing. Lýdia Fašiangová. Narodila sa v Levoči. Po 
skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1963 nastúpila 
do Ústavu geodézie a kartografi e v Žiline, kde vykonávala fotogra-
metrické práce. Od roku 1968 pracovala vo výpočtovom stredisku 
Inžinierskej geodézie (IG), n. p., Bratislava, závod v Žiline, od roku 
1971 ako vedúca strediska automatizácie IG a od roku 1973 Geo-
dézie, n. p. a š. p., Žilina. V roku 1974 absolvovala postgraduálne 
štúdium automatizácie na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 
1. 1. 1991 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografi e v Ban-
skej Bystrici – detašované pracovisko mapovania v Žiline, do fun-
kcie vedúcej odboru konštrukčných prác. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 
1996 bola riaditeľkou odboru obnovy katastra Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici – pracovisko v Žiline. Od 24. 7. 1996 do 31. 3. 
2004, t. j. do odchodu do dôchodku, bola vedúcou oddelenia kontro-
ly Katastrálneho ústavu v Žiline.

Výročie 75 rokov:

20. 8. 2011 – Ing. Štefan Priam. Rodák zo Šemše (okres Koši-
ce-okolie). Zememeračské inžinierstvo študoval v rokoch 1958 až 
1963 na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave. Po jeho skončení nastúpil do Ústavu geodézie 
a kartografi e v Prešove. Začiatkom roku 1964 prešiel do Ústavu 
teórie merania (ÚTM) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Brati-
slave. Počas pôsobenia v ÚTM absolvoval 4 semestre matematiky 
a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. 1. 7. 1970 pre-
šiel do novozriadeného Výskumného ústavu geodézie a kartografi e 
v Bratislave. Tu sa ako zodpovedný riešiteľ zaoberal najskôr pres-
nosťou elektronických diaľkomerov, z ktorej v roku 1976 obhájil aj 
kandidátsku dizertačnú prácu, potom metódami budovania a mo-
dernizácie geodetických bodových polí a geodetických sietí, ako 
aj problémami geodynamiky. V rokoch 1977 a 1979 bol za rezort 
geodézie a kartografi e členom výpravy, ktorá sa zúčastnila výskum-
ných expedícií v oblasti Pamíru. Od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1989 bol 
vedúcim oddelenia geodézie. Bol členom vedeckého kolégia SAV 
pre vedy o Zemi a vesmíre (1988 až 1992). 1. 5. 1994 prešiel do 
Geodetického a kartografi ckého ústavu Bratislava do funkcie ve-
dúceho oddelenia analýzy a rozvoja geodetických základov (GZ). 
Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenskej geodynamickej referenčnej 
siete, ktorá je subsieťou Štátnej priestorovej siete. Od 1. 1. 2000 
do 31. 12. 2002, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval ako ve-
decký pracovník v oddelení rozvoja a medzinárodnej spolupráce. 
Výsledky výskumnej činnosti zhrnul do 15 výskumných správ, 40 
vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), viacerých 
prednášok na medzinárodných a domácich konferenciách a sym-
póziách a je spoluautorom Terminologického slovníka geodézie, 
kartografi e a katastra (Bratislava 1998). Bol členom podkomisie 
Medzinárodnej geodetickej asociácie pre EUREF, koordinátorom 
za rezort ÚGKK SR v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci 
Stredoeurópskej iniciatívy, členom komisie na obhajoby doktorand-
ských dizertačných prác vedného odboru geodézia a komisie na ob-
hajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografi a 
SvF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako aj členom 
technickej komisie Geodézia a kartografi a Slovenského ústavu 
technickej normalizácie.

22. 8. 2011 – doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. Narodil sa v Žiline. Po 
skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho sta-
viteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave 
v roku 1960 nastúpil do Hydroprojektu v Bratislave, kde vykoná-
val geodetické práce pre vodné diela, cesty a železnice. 1. 11. 1963 
prešiel na Katedru geodetických základov Stavebnej fakulty SVŠT 
(od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita) ako asistent. Vedeckú 
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1979 a za docenta 
pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1985. Je autorom a spolu-
autorom 39 vedeckých a odborných prác, 7 dočasných vysokoškol-
ských učebníc (skrípt), ďalej spoluautorom 1 monografi e a 2 učebníc 
„Geodézia 1 a 2“ pre stredné priemyselné školy, pričom „Geodézia 
2“ vyšla v dvoch vydaniach. Aktívne sa zapájal do riešenia výskum-
ných úloh (15) najmä na úseku veľmi presných výškových meraní 
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a geodetickej metrológie, ako aj do realizovania projektov geodetic-
kých prác (5). V rokoch 1975 až 1978 spolupracoval s Výskumným 
ústavom geodézie a kartografi e v Bratislave na výskume recentných 
vertikálnych pohybov v oblasti Malých Karpát. Do dôchodku odi-
šiel 30. 6. 2002.

26. 9. 2011 – Ing. Alfonz Porvažník. Rodák z Brekova (okres 
Humenné). Po absolvovaní zememeračského odboru Průmyslové 
školy stavební v Brne v roku 1955 nastúpil do Oblastného ústavu 
geodézie a kartografi e v Prešove. V rokoch 1961 až 1966 študoval 
zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave. 1. 7. 1966 sa vrátil do Ústavu 
geodézie a kartografi e v Prešove – Stredisko geodézie (SG) v Hu-
mennom. 1. 1. 1970 bol poverený vedením tohto SG a od 1. 3. 1973 
vymenovaný za vedúceho SG Humenné Krajskej správy geodézie 
a kartografi e v Košiciach. V rokoch 1977 až 1983 a 1984 až 1989 
pôsobil ako odborný poradca pre kataster na Kube. Od 1. 1. 1993 
do 23. 7. 1996 bol riaditeľom Správy katastra (SK) Humenné Kata-
strálneho úradu (KÚ) v Košiciach a od 24. 7. 1996 do 31. 1. 1999, 
t. j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim katastrálneho odboru 
(KO) Okresného úradu (OÚ) v Humennom. Ako dôchodca ove-
roval geometrické plány pre KOOÚ v Humennom, v Medzilabor-
ciach a v Snine. 

Výročie 80 rokov:

7. 7. 2011 – Ing. Pavel Papaj. Narodil sa vo Veľkom Rovnom (okres 
Bytča). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inži-
nierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave v roku 1957 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a karto-
grafi e (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografi e – ÚGK) v Žiline, 
kde vykonával mapovacie práce. Od roku 1959 bol vedúcim oddielu 
mapovania a od roku 1961 vedúcim Strediska geodézie v Kysuc-
kom Novom Meste ÚGK. V roku 1966 sa stal vedúcim kontrolného 
útvaru a od roku 1967 bol prevádzkovým inžinierom pre evidenciu 
nehnuteľností ÚGK. Od roku 1968 pracoval v Inžinierskej geodézii, 
n. p., Bratislava, závod v Žiline, ako vedúci oddelenia technickej 
kontroly. V tejto funkcii pokračoval od roku 1973 aj v Geodézii, n. 
p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina a neskôr, v rokoch 1975 až 1989, vy-
konával funkciu vedúceho útvaru riadenia a kontroly akosti. Od 1. 1. 
1990 do 7. 4. 1992, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobil vo funkcii 
vedúceho výrobno-technického útvaru.

27. 7. 2011 – Ing. Zdeněk Novotný, rodák z Prahy. Studia na Ze-
měměřické fakultě ČVUT ukončil v roce 1954. Nastoupil k Ob-
lastnímu ústavu geodézie a kartografi e v Plzni. Od roku 1972 byl 
vedoucím provozu speciálních prací, dále vedoucím útvaru řízení 
a kontroly jakosti a vedoucím odboru řízení výroby. Významně se 
podílel na pracích evidence nemovitostí i v mapování, aktivně pů-
sobil v tehdejší ČSVTS, v níž byl po řadu let předsedou pobočky. 
V roce 1990 byl jmenován ředitelem s. p. Geodézie Plzeň, násle-
dujícího roku ředitelem Krajské geodetické a kartografi cké správy 
v Plzni. Do důchodu odešel v roce 1993.

1. 8. 2011 – Ing. Peter Hanko. Rodák z Riegersburgu (Dolné Ra-
kúsko). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte sta-
vebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Výskumného ústavu 
stavebníctva v Bratislave. Od roku 1958 do 31. 12. 1959 pôsobil 
ako vedúci Okresného meračského strediska v Prievidzi Oblastné-
ho ústavu geodézie a kartografi e v Žiline, od roku 1960 ako vedú-
ci Strediska geodézie (SG) Ústavu geodézie a kartografi e v Žiline 
(neskôr Oblastného ústavu geodézie v Bratislave) a od 1. 7. 1973 
Krajskej správy geodézie a kartografi e (KSGK) v Banskej Bystrici. 
Od 1. 1. 1991 do 13. 8. 1993, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval 
ako vedúci oddelenia SG v Prievidzi KSGK v Banskej Bystrici (od 
1. 1. 1993 Správy katastra Prievidza Katastrálneho úradu v Banskej 
Bystrici). Ako skúsený odborník v oblasti evidencie nehnuteľností 
(EN) a vlastníckych vzťahov sa zaslúžil o rozvoj EN v okrese Prie-
vidza.

15. 8. 2011 – Ing. Milan Klimeš, rodák z Brna. V letech 1975 až 
1990 technický náměstek, poté specialista pro zahraniční vztahy 
Geodézie, n. p., Brno. Studia geodézie a kartografi e absolvoval na 

Vojenské akademii v Brně, od roku 1955 pracoval v resortu ČÚZK, 
resp. ČÚGK, v organizačních předchůdcích jmenovaného brněnské-
ho podniku. Po absolvování University 17. listopadu působil v ob-
dobí 1967 až 1969 jako expert OSN v Somálsku. Mezi roky 1970 až 
1990 byl předsedou brněnské pobočky tehdejší ČSVTS. Z jeho pod-
nětu vznikla v roce 1962 tradice Geodetických oborových, resp. In-
formačních dnů, konaných původně v době brněnských podzimních 
strojírenských veletrhů. Po řadu let působil jako statutární zástupce 
v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG), od roku 1973 byl po dvě 
desetiletí předsedou Národního komitétu pro FIG. Jeho zásluhy byly 
oceněny čestným členstvím FIG.

17. 8. 2011 – Ing. František Řiháček, rodák z Olomouce. Po ma-
turitě v roce 1950 pokračoval ve studiu na Fakultě zeměměřické 
ČVUT v Praze, kterou ukončil v roce 1954. Nastoupil do Oblastního 
ústavu geodézie a kartografi e Praha. V letech 1961 a 1962 prováděl 
geodetické práce v Afgánistánu. Od roku 1966 působil jako odborný 
asistent na katedře mapování FSv ČVUT v Praze. V roce 1971 pře-
šel na SPŠ zeměměřickou v Praze a zde působil jako pedagog i po 
odchodu do důchodu.

4. 9. 2011 – Ing. Vladimír Kupčo. Narodil sa vo Važci (okres Lip-
tovský Mikuláš). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva 
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1955 nastúpil 20. 1. 1956 do Oblastné-
ho ústavu geodézie a kartografi e v Prešove (neskôr Ústav geodézie 
a kartografi e, Oblastný ústav geodézie v Bratislave, Krajská správa 
geodézie a kartografi e – KSGK – v Košiciach a Katastrálny úrad 
– KÚ – v Košiciach). Na týchto pracoviskách vykonával a riadil 
práce mapovacie a evidencie nehnuteľností (EN) v rôznych funk-
ciách: vedúci meračskej čaty, vedúci oddielu a prevádzky a od roku 
1960 vedúci Strediska geodézie v Poprade. V tejto funkcii pokra-
čoval aj po zriadení KSGK (1. 7. 1973) do 28. 2. 1993. Od 1. 3. 
1993 do odchodu do dôchodku (15. 1. 1995) pracoval ako overo-
vateľ geometrických plánov v Správe katastra (SK) Poprad, neskôr 
SK Kežmarok KÚ v Košiciach. Ako skúsený odborník v oblasti EN 
a evidovania vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam má 
zásluhu na rozvoji EN v okrese Poprad. Je nositeľom rezortného 
vyznamenania.

17. 9. 2011 – prof. PhDr. Ing. Ivo Baueršíma. Po maturitě na reál-
ném gymnáziu v rodné Jihlavě studoval na Fakultě zeměměřické 
ČVUT v Praze (1951 až 1956). Celý život pracoval v oboru geodetic-
ké astronomie. Od roku 1961 byl výzkumným pracovníkem v Ústa-
vu astronomie a geofyziky ČVUT v Praze. V srpnu 1968 odešel do 
Švýcarska. Do roku 1977 byl asistentem na astronomickém ústavu 
University v Bernu, v roce 1976 obhájil doktorskou disertační práci 
a v roce 1981 se habilitoval na Fakultě exaktních věd University 
v Bernu. Vedl přednášky mj. v oborech fundamentální astronomie, 
globální geodynamika a astrometrie. V roce 1983 získal švýcarské 
státní občanství. V letech 1976 až 1987 byl členem různých speciál-
ních studijních skupin Mezinárodní geodetické asociace, od roku 
1980 členem Geodetické komise Švýcarské akademie přírodních 
věd. V roce 1989 získal titul profesora. Je autorem a spoluautorem 
30 vědeckých a odborných publikací a řady studijních textů. Do dů-
chodu odešel v roce 1996.

Výročí 85 let:

28. 7. 2011 – prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc., narozený v Praze, 
významný představitel moderní vojenské kartografi e. Během zá-
kladní vojenské služby se stal v roce 1951 vojákem z povolání a od 
téhož roku až do roku 1991 působil nepřetržitě jako vědeckopeda-
gogický pracovník Vojenské akademie v Brně, v letech 1959 a 1960 
také ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. V roce 1964 dosáhl 
hodnosti kandidáta technických věd, v roce 1980 obhájil doktorskou 
disertaci a v roce 1981 byl jmenován vysokoškolským profesorem 
pro obor kartografi e. V letech 1974 až 1986 zastával funkci náčel-
níka katedry. Velmi rozsáhlá je jeho odborná a vědecká práce, jejíž 
výsledky publikoval ve více než padesáti titulech knih, odborných 
článků, učebnic a skript. Významnou měrou se podílel mj. také na 
rozvoji mapového díla ČSA a na vydání Čs. vojenského atlasu v le-
tech 1957 až 1965. 

B l a h o p ř e j e m e !
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Z ďalších výročí pripomíname:

16. 7. 1911 – pred 100 rokmi sa narodil v Slovenskom Grobe (okres 
Pezinok) PhDr. Ján Purgina. Dejepis a zemepis študoval na Filo-
zofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení 
štúdia v roku 1936 pôsobil ako stredoškolský profesor dejepisu. Do 
štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1952, a to do Sloven-
ského zememeračského a kartografi ckého ústavu v Bratislave. Ďalej 
pracoval v Geodetickom, topografi ckom a kartografi ckom ústave 
v Bratislave, v Správe geodézie a kartografi e na Slovensku (1956 až 
1960), v Kartografi ckom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmó-
nii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartografi i, n. p., a v Slovenskej 
kartografi i, n. p., Bratislava. Venoval sa histórii kartografi e a bol 
redaktorom vydávaných kartografi ckých diel. Zaslúžil sa o zalo-
ženie edície Monumenta Slovaciae cartographica, v ktorej vydal 2 
publikácie. V roku 1971 odišiel do dôchodku. Zomrel 6. 10. 1985 
v Bratislave.

16. 7. 1941 – pred 70 rokmi bola vyhláškou Ministerstva fi nancií č. 
298/1941 Úradných novín zriadená Triangulačná kancelária Mi-
nisterstva fi nancií so sídlom v Bratislave. Jej úlohou bolo používať 
a doplňovať trigonometrickú sieť medzinárodného stupňového me-
rania na vedecké a praktické účely štátnej správy a technického pod-
nikania; dobudovať Jednotnú trigonometrickú sieť katastrálnu, ktorá 
má väčšiu dĺžku strán ako 4 km; určiť nadmorské výšky všetkých 
trigonometrických bodov na podklade presnej nivelácie a sledovať 
pokrok v geodetickej vede a vo výrobe geodetických prístrojov 
a pomôcok. V roku 1950 bola spolu s ďalšími geodetickými inštitú-
ciami zlúčená do Slovenského zememeračského a kartografi ckého 
ústavu v Bratislave.

16. 7. 1941 – pred 70 rokmi bol vyhláškou Ministerstva fi nancií 
č. 298/1941 Úradných novín zriadený Reprodukčný ústav Mi-
nisterstva fi nancií so sídlom v Turčianskom Svätom Martine 
(dnes Martin). Jeho úlohou bolo reprodukovať a vyhotovovať od-
tlačky geometrických plánov a katastrálnych máp, aby slúžili ako 
geometrický základ na obnovenie, zakladanie, vedenie a doplňo-
vanie pozemkového katastra a verejných kníh, na mapový podklad 
pre kartografi cké a výškopisné práce, na technické podnikanie, na 
hospodárske, štatistické a iné účely štátnej správy a občianskeho 
života. V roku 1950 bol spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami 
zlúčený do Slovenského zememeračského a kartografi ckého ústavu 
v Bratislave. 

18. 7. 1931 – pred 80 rokmi sa narodil v Uherskom Brode (okres 
Uherské Hradiště – Česká republika) Ing. Ladislav Kelíšek. Po 
absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierske-
ho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
v roku 1957 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografi e 
(od roku 1960 Ústav geodézie a kartografi e) v Žiline, do oddielu 
reprodukcie. Keďže sa špecializoval na oblasť kartografi e a repro-
dukcie, zastával funkciu vedúceho oddielu reprodukcie a neskôr 
vedúceho konštrukčnej prevádzky. V tejto funkcii pokračoval 
od roku 1968 aj v Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava, závod 
v Žiline. Od roku 1973 až do 16. 5. 1990, t. j. do odchodu do dô-
chodku, pracoval v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina vo 
funkcii vedúceho prevádzky kartografi e a automatizácie. Zomrel 
25. 2. 2008 v Žiline.

26. 7. 1936 – před 75 roky se v Bratislavě narodil Ing. Jaroslav 
Kolman, od roku 1993 do 30. 6. 2001 ředitel Katastrálního úřadu 
v Třebíči. Významná etapa jeho odborné praxe je spojena s výstav-
bou jaderné elektrárny Dukovany. Zemřel 12. 7. 2004.

4. 8. 1901 – před 110 roky se narodil v Horní Nové v Podkrkonoší 
(okres Semily) prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc., člen korespon-
dent Čs. akademie věd, profesor geodetické astronomie a geofyziky 
a také vedoucí katedry vyšší geodézie na oboru geodézie a kartogra-
fi e FSv ČVUT v Praze, na které byl roku 1948 děkanem. Vystudo-
val Universitu Karlovu, působil na hvězdárně v Alžíru. Jako civilní 
zaměstnanec Vojenského zeměpisného ústavu v Praze se podílel na 
budování základní trigonometrické sítě Československé republiky. 
Jako první vypočetl tvar Země z nepravidelností pohybu prvních 
umělých družic, byl i úspěšným konstruktérem nových pomůcek 

a přístrojů. Byl členem mnoha zahraničních i domácích vědeckých 
společností a organizací. Zemřel 20. 9. 1979 v Praze.

15. 8. 1906 – pred 105 rokmi sa narodil v Bíni (okres Nové Zám-
ky) Ing. Vojtech Slezák. Zememeračské inžinierstvo študoval na 
Českom vysokom učení technickom v Prahe. Do štátnej zeme-
meračskej služby nastúpil v decembri 1931. Pôsobil v Bratislave: 
v Katastrálnom meračskom úrade, v Ministerstve fi nancií a od roku 
1945 v Povereníctve fi nancií, kde bol vedúcim oddelenia pre vede-
nie pozemkového katastra na zememeračskom odbore. Popri týchto
prácach pôsobil v rokoch 1941 až 1946 na oddelení zememerač-
ského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
ako honorovaný docent. Po vytvorení Správy geodézie a kartografi e 
na Slovensku (1954) bol poverený vedením plánovacieho oddele-
nia. Od 1. 4. 1958 pracoval ako projektant v Geodetickom ústave, 
v Ústave geodézie a kartografi e a v Oblastnom ústave geodézie. 1. 6. 
1969 prešiel do novozriadenej Slovenskej správy geodézie a karto-
grafi e, kde sa vo funkcii vedúceho inšpekčno-kartografi ckého od-
delenia koordinačného odboru plne uplatnili jeho bohaté praktické 
skúsenosti. Tu pracoval až do odchodu do dôchodku (31. 3. 1973). 
Zomrel 15. 11. 1988 v Bratislave.

15. 8. 1916 – před 95 roky se narodil doc. Ing. František Štei-
ner, dřívější proděkan oboru geodézie a kartografi e FSv ČVUT 
v Praze, vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav. Přednášel 
předměty hospodářsko-technické úpravy půdy a geodézie, pro které 
připravoval i skripta. Na fakultu přišel po předchozí praxi v různých 
odvětvích oboru v roce 1958, docentem byl jmenován v roce 1962. 
Zemřel 8. 3. 1993 v Praze.

7. 9. 2011 – Ing. Jan Bumba, rodák z Křemže, okres Český Krum-
lov. Po absolvování studia geodézie na FSv ČVUT v Praze v roce 
1963 nastoupil do tehdejšího Ústavu geodézie a kartografi e v Čes-
kých Budějovicích. V letech 1973 až 1978 zastával funkci vedou cího 
Střediska geodézie Plzeň-jih, v letech 1979 až 1982 byl zástupcem 
ředitele Krajské geodetické a kartografi cké správy v Plzni. V letech 
1982 až 1989 byl ředitelem Geodézie, n. p., Pardubice. Pak přešel na 
tehdejší ČÚGK, v letech 1992 až 1994 byl vedoucím odboru paspor-
tu Technické správy komunikací v Praze. Koncem roku 1994 na-
stoupil na Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze a ve funkci 
zástupce ředitele pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2004. 
Byl členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FSv 
ČVUT v Praze a na VUT v Brně a externě přednášel na bakalářském 
studiu ČVUT v Praze. Byl uznávaným specialistou v problematice 
katastru, autorem několika odborných publikací a mnoha desítek 
odborných článků pro řadu periodik. Zemřel 22. 7. 2011 v Praze.

10. 9. 1861 – pred 150 rokmi sa narodil v Košiciach Alexander 
Ganóczy. Ako zememerač pracoval do roku 1893 v Katastrálnom 
inšpektoráte v Košiciach, od roku 1895 v Satu Mare (Satmár – Ru-
munsko) a do roku 1908 v zememeračskom oddelení Ministerstva 
fi nancií v Budapešti. Redigoval časopis Kataszteri közlöny (Ka-
tastrálny vestník). Po roku 1908 bol vedúcim mapového archívu 
v Bratislave. Zomrel 9. 8. 1938 v Podunajských Biskupiciach (dnes 
mestská časť Bratislavy).

18. 9. 1921 – pred 90 rokmi sa narodil v Prešove Ing. Vladimír 
Kušnír. Zememeračské inžinierstvo študoval na Slovenskej vyso-
kej škole technickej v Bratislave (1941 až 1946). Do štátnej zeme-
meračskej služby nastúpil 1. 9. 1945 do Fotogrametrického ústavu 
pre Slovensko (FOTÚS) v Bratislave. V roku 1950, keď bol FOTÚS 
spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený do Slovenského 
zememeračského a kartografi ckého ústavu, prešiel do tohto ústavu, 
ktorý bol v roku 1954 premenovaný na Geodetický, topografi cký 
a kartografi cký ústav a v roku 1957 na Geodetický ústav. V tých-
to ústavoch prešiel funkciami od zmenového inžiniera po vedúce-
ho fotogrametrickej prevádzky. V júni 1962 bol vymenovaný za 
technického námestníka riaditeľa a v roku 1964 za riaditeľa Ústavu 
geodézie a kartografi e v Prešove. V rokoch 1968 až 1972, ako pra-
covník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, vykonával funkciu 
vedúceho inšpektorátu geo dézie a kartografi e. 1. 1. 1973 prešiel do 
Slovenského úradu geodézie a kartografi e ako vedúci koordinačné-
ho oddelenia. 31. 12. 1984 odišiel do dôchodku. Zomrel 6. 1. 2008 
v Bratislave.
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Obrázky k článku Grim, T.: Výstava Plány Prahy a mapy jejího nejbližšího okolí z let 1850 až 1918
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze

Obr. 2 Výřez z mapy pražského okolí z konce 19. století

Obr. 1 Výřez z plánu pražského výstaviště z roku 1891






