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Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního oznamuje čtenářům, že
od 8. 12. 2014 je zprovozněna nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katas-
tru nemovitostí na internetu, kterou lze využít nejen k vyhledání definic k téměř 4 000 hes-
lům, ale i jako mezinárodní šestijazyčný překladový slovník odborných termínů s ekvivalenty 
v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině a slovenštině. Slovník je dostupný na no-
vých webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického

https://www.vugtk.cz/.

Se slovníkem lze též pracovat jako s překladovým v libovolné dvojici ze šesti jazyků (čeština, angličtina, francouzština, němčina, ruština, slovenština) 
například: slovenský termín hárková tlač (česky archový tisk) se přeloží do francouzštiny jako impression f par feuilles nebo tirage m par feuille.

GaKO 61/103, 2015, číslo 1, 2. str. obálky

Terminologický slovník zeměměřictví
a katastru nemovitostí – nová verze

www.vugtk.cz/slovnik

Zkratky a zkratková slova
(abecední seznam - 403)

Výběr termínu klepnutím
do seznamu hesel
- definice
- cizojazyčné ekvivalenty

Vyhledání termínu
napsáním do okna
- přehled souvisejících
- výpis jejich definic
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movitostí v majetku státu, které by snad bylo možné na-
zvat jakýmsi úklidem po společensko-ekonomické trans-
formaci, neboť cílem již téměř dokončeného kroku je pře-
psání zbytkových nemovitostí po národních výborech, dal-
ších zaniklých státních institucích a státních podnicích do 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu, Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo
v případě lesů a vodních toků ve prospěch státních pod-
niků tyto typy nemovitostí spravujících. V současnosti pro-
bíhá rozsáhlá kampaň ohledně pozemků zapsaných ve vlast-
nictví fyzických osob, u nichž neznáme rodné číslo či da-
tum narození ani adresu, nedokážeme tedy tyto osoby 
ztotožnit s osobami zapsanými v registru obyvatel. Sezna-

Uplynulý rok 2014 přinesl katastru nemovitostí České re-
publiky (ČR) největší změny od roku 1993. Nabyl účinnosti 
nový občanský zákoník a nový katastrální zákon. Změnily 
se některé základní principy, se kterými jsme byli zvyklí
v uplynulých letech pracovat, změnily se postupy práce při 
zápisech vlastnických a jiných věcných práv, nová právní 
úprava ovlivnila i práci soukromých zeměměřičů při vyho-
tovování geometrických plánů. Proto jsme do loňského 
roku vstupovali s určitou obavou, jestli jsme něco v pří-
pravě nepodcenili, zda bude dobře fungovat informační 
systém, zda tolik změn najednou zvládneme. S ročním od-
stupem je již možné říci, že jsme velkou změnu vcelku 
úspěšně zvládli, že jsme počáteční potíže překonali díky 
obětavé práci jak mnoha našich vedoucích a výkonných 
zaměstnanců na katastrálních úřadech (KÚ) po celé ČR, 
tak našich informatiků, metodiků a školitelů. Uživatelé na-
šich služeb zaznamenali jen krátkodobé prodloužení lhůt 
vyřizování podání k zápisu a ve druhé polovině roku byla 
již situace stabilizovaná. Přímým důsledkem nové právní 
úpravy je větší odborná a administrativní náročnost správy 
katastru nemovitostí i prodloužení čekání na provedení 
vkladu práva z dříve obvyklých dvou týdnů na týdny čtyři. 
Delší čekání na vklad práva v ČR je přímým důsledkem 
snahy politiků o zvýšení bezpečnosti realitních obchodů, 
kvůli kterému nesmí KÚ dvacet dnů po podání návrhu 
vklad povolit. I přes zmíněná negativa lze s odstupem jed-
noho roku hodnotit zavedení nové právní úpravy do praxe 
jako úspěšné. S novými typy věcných práv se všichni te-
prve učíme pracovat. Nejvíce je využíván zákaz zcizení 
nebo zatížení nemovitosti sjednaný jako věcné právo, který 
KÚ v roce 2014 zapisovaly v přibližně 60 000 případech. 
Oproti tomu počty návrhů na vklad nájmu nebo pachtu 
se v prvním roce účinnosti nového občanského zákoníku 
vyskytly jen v několika stovkách případů a podobně je 
tomu s právem stavby. Počty zápisů těchto práv však bu-
dou v dalších letech jistě přibývat.

Na pozadí velkých změn právní úpravy byly zahájeny 
procesy, o kterých se mluví mnohem méně, přestože jsou 
z hlediska kvality údajů o právních vztazích velmi důležité 
a lze od nich očekávat výrazné snížení počtu zápisů věcných 
práv ve prospěch již neexistujících nebo nedostatečně iden-
tifikovaných osob. Nejde jen o plošné kontroly zápisů ne-
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s údaji z dalších geoinformačních systémů – nejen veřej-
nou správou, ale i všemi ostatními uživateli ze soukro-
mého sektoru. Bude třeba maximálně využít nové tech-
nologie s cílem urychlit nové katastrální mapování. Sou-
časně bude potřebné zjednodušit postupy průběžné ak-
tualizace některých údajů katastru nemovitostí tak, aby 
evidované údaje o využívání území a jeho ochraně v ma-
ximální možné míře odpovídaly skutečnosti. K tomu by 
mělo přispět i přenesení některých údajů (např. daňo-
vých či údajů o ochraně nemovitosti) do základního re-
gistru územní identifikace, adres a nemovitostí a jejich 
editace přímo z informačních systémů orgánů veřejné 
správy, které jsou za tyto údaje zodpovědné. Přesto se 
zřejmě do budoucna neobejdeme bez pravidelných re-
vizí katastru nemovitostí jako nástroje pomáhajícího za-
jistit soulad se stavem v terénu.

Zeměměřické činnosti zajišťované ve veřejném zájmu 
Zeměměřickým úřadem budou od letošního roku rozví-
jeny podle nové koncepce pro roky 2015 až 2020. Ne-
jedná se o převratné změny, neboť v řadě oblastí dosahu-
jeme velmi dobré úrovně srovnatelné se západoevrop-
skými zeměmi, kterou je třeba udržet průběžnými inova-
cemi, přizpůsobováním se technickému vývoji a naplňo-
váním evropských rozvojových záměrů. Mezi význam-
nější změny lze zahrnout záměr zvýšení polohové přes-
nosti vybraných objektů Základní báze geografických dat 
(ZABAGED®) tak, aby střední polohová chyba nepřekro-
čila 1 m, a zefektivnění metod její průběžné aktualizace 
z jiných zdrojů než terénního šetření, kam je třeba za-
hrnout i provázání s koncepčními záměry národní infra-
struktury pro prostorové informace. Na inovace ZABAGED® 
by potom měla navázat koncepční změna státního ma-
pového díla reagující nejen na potřeby veřejné správy
a dalších uživatelů v ČR, ale i na prohloubení evropské 
integrace, a to nejen s dopady do formy a obsahu, ale
i do kartografického zobrazení. Úspěšnost většiny země-
měřických produktů je podmíněna nejenom jejich do-
brou kvalitou, ale i marketingem a snadnou dostupností 
pro uživatele, což vyvolává potřebu další integrace tech-
nologického zázemí a rozvoje uživatelských funkcí Geo-
portálu ČÚZK. 

Konec starého a začátek nového roku je obdobím bi-
lancování a plánování. Státní správa zeměměřictví a ka-
tastru nemovitostí ČR má za sebou náročný rok velkých 
změn. Obavy se nenaplnily, česká společnost vnímá ka-
tastr nemovitostí jako stabilní součást svého života. V ro-
ce 2015 nás čeká prosazení některých dílčích změn usnad-
ňujících každodenní správu katastru nemovitostí i pří-
prava dalších koncepčních kroků navazujících na digita-
lizaci katastrálních map. Dosud se nám dařilo úspěšně 
plnit úkoly i v prostředí ovlivněném rozsáhlými změnami. 
To opravňuje k optimistickému pohledu do roku 2015, 
ve kterém kromě plnění pracovních úkolů v katastru ne-
movitostí a v zeměměřictví budeme přecházet do státní 
služby.

Do redakce došlo: 3. 12. 2014

my takových nemovitostí byly předány Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, který je zveřejnil na
webu a v dotčených obcích ve snaze vyřešit případy, kdy 
je možné najít skutečného vlastníka nebo jeho právní 
nástupce. V případě marného uplynutí desetileté lhůty 
zbylé nemovitosti připadnou státu, již nyní jsou však v ka-
tastru nemovitostí označeny a naléhavé záležitosti ohledně 
těchto nemovitostí lze řešit právě s výše uvedeným úřa-
dem. Obdobné řešení se připravuje pro nemovitosti ve-
dené na listech vlastnictví nedostatečně identifikovaných, 
většinou již dávno zaniklých právnických osob. Z katastru 
nemovitostí tak postupně zmizí např. zápisy ve prospěch 
FONDU CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I. a jiné histo-
rické fondy či nadace, ale i prastará družstva elektrifikační, 
vodovodní či družstva parních mlátiček a podobné sub-
jekty. Je to důležitý krok posilující důvěru veřejnosti v zá-
pisy věcných práv k nemovitostem.

Nová právní úprava občanského práva hmotného a ka-
tastru nemovitostí v ČR je dalším impulsem k prohloubení 
eGovernmentu. KÚ dosud pracovaly s elektronickými doku-
menty zpravidla jen při zápisech záznamem či zápisech 
poznámek a dalších technických údajů. Nyní jsou odstra-
něny všechny překážky, které bránily většímu využití elek-
tronických dokumentů ve vkladovém řízení. Tyto změny se 
dotýkají i vyhotovitelů a ověřovatelů geometrických plánů. 
Originál geometrického plánu má od 1. 7. 2014 povinně 
elektronickou formu a celý proces ověření a potvrzení KÚ 
probíhá elektronicky. Pro objednatele se nyní zpravidla vy-
hotovují stejnopisy převodem do klasické papírové for-
my, neboť elektronická forma běžných kupních či zástav-
ních smluv zatím není příliš obvyklá. KÚ však přecházejí
k práci s elektronickou formou dokumentů v celém procesu 
vkladového řízení, návrhy na vklad přijaté v papírové po-
době jsou skenovány a v průběhu vkladového řízení je 
využívána elektronická forma.

Počet elektronicky přijatých podání ke vkladu je již 
dnes významný, neboť značnou část podání ke vkladu 
tvoří od 1. 1. 2014 veřejné listiny vydané soudy, notáři, 
exekutory a státními orgány. Tato podání byla dosud po 
doručení převáděna do papírové formy a dále zpracová-
vána klasicky. Zprovoznění elektronického systému pro 
práci s dokumenty vytváří předpoklady pro zpracování 
dokumentu přijatého v elektronické podobě elektronic-
ky až po uložení do sbírky listin, která nově bude hybrid-
ní, bude obsahovat jak dokumenty papírové, tak elek-
tronické, přičemž k papírovým dokumentům budou exis-
tovat elektronické kopie umožňující jejich snadné posky-
tování.

Digitalizace katastrálních map v roce 2014 dosáhla 
téměř 85% pokrytí území ČR. Přestože v roce 2015 bude 
digitalizace pokračovat obdobným tempem jako dosud, 
je třeba se v předstihu zabývat otázkou změn postupu
v závěru projektu digitalizace katastrálních map. Na zá-
věr tohoto víceletého projektu byla odsouvána katas-
trální území, v nichž probíhají pozemkové úpravy, v nichž 
chybí upřesnění některých přídělů formou pozemkové 
úpravy nebo kde je velmi špatná kvalita současné katas-
trální mapy neumožňující provedení digitalizace s uspo-
kojivým výsledkem a je tedy nezbytné taková území no-
vě zmapovat. Současně je třeba řešit dlouhodobější kon-
cepci obnovy katastrálního operátu novým mapováním 
postupně v katastrálních územích s nejhorší kvalitou ka-
tastrálních map. Větší přesnost zaměření v terénu existu-
jících hranic spolu s aktuálností údajů o druzích pozem-
ků a staveb a jejich využitím či ochranou je důležitým 
aspektem pro využívání katastrální mapy – v kombinaci

Večeře, K.: Katastrální úřady zvládly největší změny...
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prác s „papierovými“ mapami, a teda poskytovanie úda-
jov z VKM bude umožnené v plnej miere zabezpečiť elek-
tronicky.

Pred rokom bol na Slovenských geodetických dňoch 
(7. a 8. 11. 2013) vyslovený prísľub, že v časovom hori-
zonte do dvoch rokov (do 12/2015) bude dokončená
tvorba súborov prevzatých meraní (SPM) v celej SR. 

Číselné výsledky merania sa v katastrálnych územiach 
(k. ú.) s nečíselnými mapami priebežne zapracovávajú 
do SPM alebo do VKM implementovanej (VKMi), pričom 
paralelne beží úloha zapracovať do SPM, resp. do VKMi 
aj všetky skoršie číselné výsledky meraní. Táto úloha je 
prácna, pretože katastrálne odbory okresných úradov 
(KOOÚ) musia skontrolovať všetky doteraz spracované 
geometrické plány (GP). Na úlohe sa významnou mierou 
podieľa GKÚ, a aj vďaka enormnému nasadeniu kapacít 
KOOÚ sa ukazujú priaznivé predpoklady plnenia tejto 
významnej úlohy, čím sa maximálne zvýši i presnosť
i komfort nielen v práci správcu katastrálneho operátu, ale 
i v práci všetkých vyhotoviteľov vybraných geodetických 
a kartografických prác. Všetky využiteľné číselné výsled-
ky boli kompletne doplnené do SPM už v 6 okresoch.

V 3 366 súboroch vektorovej mapy určeného operátu 
(VMUO) je 2 282 súborov s vyhlásenou platnosťou. Pre 
zaujímavosť, v 8 k. ú. sa už VMUO ani parcely registra E 
vôbec nevyskytujú, pretože všetky práva k pozemkom sú 
už vpísané na listy vlastníctva (LV) k parcelám registra C. 
Nikto znalý problematiky nepochybuje, že s registrom E 
ako s prechodným javom sa budeme v KN stretávať ešte 
niekoľko desaťročí. Tejto úlohe, ako aj dopĺňaniu čísel-
ných výsledkov do nečíselných máp, sa budeme prioritne 
venovať v roku 2015.

Po 50 rokoch evidovania vlastníckych vzťahov na pa-
pierových LV a 20 rokoch duálneho evidovania vlastníc-
kych vzťahov – v papierovej aj elektronickej podobe, 
dňa 1. 3. 2014 vstúpilo do platnosti Usmernenie ÚGKK 
SR č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje 
postup pri stotožňovaní originálov LV s LV zostavenými

Vstup do nového kalendárneho roka je vždy príležitosť, 
keď nielen každý odborník geodet, kartograf i katastrál-
nik, ale aj každý občan má plné právo opýtať sa, ako plní-
me stanovené úlohy, ako využívame nielen právo, ale aj 
povinnosť precizovať geodetické technológie, evidovať 
a chrániť nehnuteľný majetok, a teda ako skvalitňujeme
a dopĺňame údajovú základňu katastra nehnuteľností 
(KN), ako zlepšujeme služby a v čase reformy verejnej 
správy, ktorá má za cieľ znižovať počet štátnych zamest-
nancov, dokážeme informačný systém KN modernizo-
vať a súčasne zvyšovať jeho spoľahlivosť. Jednoducho, 
ako sa darí plniť zákonné úlohy úradu i celého rezortu, 
ktoré čiastkové kroky z týchto úloh boli splnené k plnej 
spokojnosti celej spoločnosti, ktoré iba čiastočne, a aké 
plány aj na pozadí tohto poznania sú zostavované na rok 
2015.

Niektorí čitatelia si možno spomenú, že jednou z pod-
mienok akceptácie našich riadiacich postov bolo, aby 
sme dostali voľné ruky na zaangažovanie tých najlepších 
odborníkov, ktorí by svojou skúsenosťou a vedomosťa-
mi pomohli riešiť neakceptovateľnú situáciu a negatívny 
vývoj najmä v oblasti KN, cez optiku ktorého sme verej-
nosťou vnímaní najviac. A problematike KN sa v súčte
z prostredia okresných pracovísk KN, Geodetického a kar-
tografického ústavu Bratislava (GKÚ) a Výskumného ústa-
vu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) venuje 
takmer 97 % všetkých zamestnancov. Zámerne zdôraz-
ňujem skúsenosti, pretože na rozdiel od iných geodetic-
kých činností, v KN nie sú také určujúce zložité matema-
tické vzorce, ale určujúca je skúsenosť o spôsobe vzniku, 
kvalite a systéme zdokumentovania obrovského množ-
stva údajov, ktoré vznikali a vznikajú už viac ako 150 ro-
kov a ku ktorým sa stále viažu platné právne vzťahy.

Ak má niekto pocit, že urobiť prehľadný systém v tých-
to heterogénnych údajoch KN možno inak ako trpezli-
vou prácou, nejakým mávnutím čarovného prútika, ho-
vorí z neho neskúsenosť. A ak hovoríme o skúsenos-
tiach, tie nemôže naučiť žiadna univerzita, ale iba dlho-
ročná práca vo vnútri systému. Zahŕňa v sebe porozu-
menie technickým otázkam, právnym procesom, zápi-
som, komunikačným tokom, korektnému rozčleneniu
údajovej základne, ďalej zahŕňa definovanie opodstat-
nených služieb, databázových riešení a v neposlednom 
rade limitujúcu efektívnosť so súčasným nastavením ro-
zumnej dostatočnosti v presnosti a obsahu KN. Možno aj 
preto sa občas stretávame s pripomienkou, že Úrad geo-
dézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky 
(SR) pomerne málo konzultuje technické problémy s geo-
detickou verejnosťou. Ubezpečujem Vás, že načúvame, 
reagujeme a aj konzultujeme práve s odborníkmi na špe-
cifické oblasti.

Čo sa nám teda za posledné obdobie zmenilo a čo plá-
nujeme. Spomeniem niekoľko dôležitých skutočností, ktoré 
dotvárajú obraz zmien za posledné obdobie a signalizujú 
plány do ďalšieho obdobia.

V súbore geodetických informácií (SGI) KN sa podarilo 
hlavne stabilizovať počet súborov s vektorovou katas-
trálnou mapou (VKM). Dosiahnuté výsledky tvorby, aktua-
lizácie a kompletizácie VKM naznačujú, že ku koncu roka 
2014 bol dosiahnutý stopercentný stav, tzn. dokončenie 
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VÚGK vyvinutý a nasadený už spomenutý softvér na 
stotožňovanie LV, ako aj softvér, ktorý mesačne vyhod-
nocuje počty číselne a nečíselne určených bodov a par-
ciel v jednotlivých súboroch VKM a softvér, ktorý pre vy-
hotoviteľov GP podľa výrezu z mapy vo formáte VGI vy-
exportuje údaje SPI KN dotknutých parciel vo formáte 
FPU. Vyhotovitelia GP tak už nebudú musieť údaje o par-
celách, vlastníckych vzťahoch, prípadne iné údaje z SPI 
KN prácne zisťovať na katastrálnom portáli. V štádiu tes-
tovania je nový softvér vyvíjaný vo VÚGK, ktorý umožní 
geodetom pomocou internetu skontrolovať formálnu aj 
vecnú stránku súborov výkazov výmer vo formáte XML 
ešte pred ich odovzdaním na KOOÚ.

Vzhľadom na početné sťažnosti širokej skupiny použí-
vateľov údajov KN na nespoľahlivosť katastrálneho por-
tálu vyvinul VÚGK záložné riešenie v podobe nezávislej 
možnosti zisťovania údajov KN, ktoré je v testovaní. 

V roku 2014 ÚGKK SR spracoval viacero aktov riade-
nia – usmernení a zabezpečil dve série školení na ich 
správnu aplikáciu, v rámci ktorých boli zaškolení vybraní 
pracovníci všetkých KOOÚ. Čitateľov ubezpečujem, že 
technologické zmeny, štatistiky a zaujímavé informácie 
si nenechávame pre seba, ale všetko okamžite zverej-
ňujeme na svojej webovej stránke. Tak ako napríklad aj 
miniGIS, ktorý informuje o kvalite údajov SGI KN v jednot-
livých k. ú. 

Za celoročnú prácu a podporu činností nášho rezortu 
patrí všetkým odborníkom na KOOÚ, ale aj v priamo ria-
dených organizáciách ÚGKK SR a tiež priamo na ÚGKK SR 
vďaka. Som presvedčená, že práve dosiahnuté výsledky 
budú motiváciou na plnenie úloh roka 2015.

Čo povedať na prahu roka 2015? Pri výrazne rastúcich 
spoločenských požiadavkách na KN, v situácii súčasných 
zložitých riadiacich väzieb v metodickom, finančnom
a organizačnom riadení katastrálnych pracovísk sú ge-
nerované okrem doterajších „štandardných“ problémov 
a ťažkostí aj niektoré nové. Preto bude nevyhnutné s dvoj-
násobným úsilím sa zamerať na ich prekonávanie, aby 
úroveň plnenia úloh KN negenerovala nespokojnosť spo-
ločnosti s činnosťou KN. Úlohy, ktoré čakajú rezort ÚGKK 
SR v ďalšom roku, nie sú jednoduché, ale ich zvládnutie 
je dôležitou podmienkou ďalšieho rozvoja celého rezor-
tu, osobitne KN v SR. Spoločne si zaželajme, aby sme naše 
ambiciózne plány aj zrealizovali.

Do redakcie došlo: 9. 12. 2014

z databázy Informačného systému katastra nehnuteľ-
ností (ISKN). Sfunkčnenie príslušnej aplikácie vytvorenej 
VÚGK umožnilo postupné dokončovanie spravovania 
ručne aktualizovaných papierových originálov LV.

Výlučne elektronické spravovanie LV predpokladá zjed-
notenie databázy s papierovými originálmi LV. Uvedená 
prelomová zmena v evidovaní práv k nehnuteľnostiam
v ISKN si vyžiadala okrem iného dopracovanie systému 
spoľahlivého archivovania zmien a systému na poskyt-
nutie retrospektívnej analýzy údajov súboru popisných 
informácií (SPI) KN. Bez investovania ďalších prostried-
kov a ľudských kapacít sa darí stotožniť týždenne cca
10 000 – 20 000 LV z celkového počtu cca 4,3 mil., pričom 
k 1. 11. 2014 bolo už stotožnených cca 290 000 LV. V 36
k. ú. sú už stotožnené všetky LV.

Medzi prioritné úlohy celého rezortu, a teda aj KOOÚ, 
patrí v posledných rokoch usporiadanie pozemkového 
vlastníctva tvorbou registrov obnovenej evidencie pôdy 
(ROEP) a ich zápis do KN. Tvorbu návrhov ROEP treba
v zmysle uznesenia vlády SR č. 63/2009 dokončiť do roka 
2015. Vďaka plynulému finančnému krytiu tejto dôleži-
tej úlohy zo strany vlády SR a aktivite ÚGKK SR boli k 1. 11. 
2014 rozpracované registre už iba v 98 k. ú., kde je správ-
nym orgánom KOOÚ (v roku  2013 to bolo 327 k. ú.). 
Usporiadaním pozemkového vlastníctva a najmä prebe-
raním registrov do KN sa zväčšuje, spresňuje a kompleti-
zuje  údajová základňa KN. 

V roku 2013 bol uvedený do produkčnej prevádzky je-
den z projektov operačného programu Informatizácia spo-
ločnosti, a to Základná báza údajov pre geografický infor-
mačný systém (ZBGIS®) a v roku 2014 získal na medziná-
rodnej používateľskej konferencii ESRI v San Diegu (USA) 
ocenenie za komplexný prístup k riešeniu zberu, spravo-
vania, aktualizácie, kontroly kvality referenčných pries-
torových údajov tzv. ZBGIS® až po ich poskytovanie. Z rúk 
prezidenta ESRI Jacka Dangermonda putovala do SR cena, 
ktorá sa udeľuje výnimočným aplikáciám geoinformač-
ných technológií. 

V máji 2014 GKÚ aktualizoval obsah geoportálu a roz-
šíril ho o ďalšie informácie o produktoch a službách re-
zortu a začal poskytovať služby pre obce a vyššie územ-
né celky (VÚC), ktorými si môžu bezplatne sťahovať úda-
je SGI KN a SPI KN z oblasti svojej pôsobnosti s jednome-
sačnou aktualizáciou údajov. 

Veľký dôraz kladieme na zabezpečenie služieb Slo-
venskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®), ktorá 
je veľmi efektívnym nástrojom na určovanie polohy a kto-
rej počet používateľov neustále rastie (v súčasnosti už 
ich počet presiahol hodnotu 950). V záujme neustáleho 
zlepšovania služieb SKPOS® bola koncom roka 2013
spustená do prevádzky aplikácia „Monitoring kvality 
sieťového riešenia SKPOS®“. Pomocou tejto aplikácie, do-
stupnej už aj vo verzii pre mobilné zariadenia, si môže 
používateľ v ktoromkoľvek mieste SR a vo zvolenom čase 
overiť kvalitu služby SKPOS®. Aby boli služby SKPOS® do-
stupnejšie, bol od mája 2014 upravený poplatok za prí-
stup k službám z 90 € na 50 € ročne. Koncom roka 2014 
sa podarilo rozšíriť počet licencií umožňujúcich používa-
teľom využívať službu SKPOS® v jednom okamihu, čím sa 
zamedzilo potenciálnemu problému využívania služby 
v najrušnejších dňoch či hodinách.

VÚGK okrem prác na úlohách Kontraktu pre ÚGKK SR 
spolupracuje na pilotnom projekte so Slovenskou poš-
tou pri vydávaní LV na právne účely prostredníctvom 
integrovaných obslužných miest Slovenskej pošty. V ob-
lasti tvorby ako aj ďalšieho rozvoja aplikácií rezortu bol 
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25. – 27. 3.
Photogrammetric Image Analysis (PIA15) and High-
Resolution Earth Imaging for Geospatial Information 
(HRIGI15). Mnichov, Spolková republika Německo.
http://www.pia15.tum.de

30. 3. – 1. 4.
Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE). EPFL 
Lausanne, Švýcarsko.
http://www.jurse2015.org

12. – 17. 4.
European Geosciences Union, General Assembly 2015. 
Austria Center, Vídeň, Rakousko.
http://www.egu2015.eu

20. – 22. 4.
Interexpo GEO-Siberia-2015. Novosibirsk Expo Centre, 
Rusko.
http://www.mycoordinates.org/interexpo-geo-siberia/

20. – 25. 4.
The World Cadastre Summit, Congress and Exhibi-
tion, Istanbul, Turecko.
http://www.wcadastre.org/

11. – 15. 5.
36th International Symposium on Remote Sensing of 
Environment – ISRSE 2015. Berlín, Spolková repub-
lika Německo.
http://www.isrse36.org

17. – 21. 5.
FIG Working Week 2015. Congress Centre Sofia, Sofie, 
Bulharsko.
http://www.fig.net/fig2015

25. – 29. 5.
INSPIRE and Geospatial World Forum 2015. Lisbon 
Congress Centre, Lisabon, Portugalsko.
http://www.geospatialworldforum.org/

27. a 28. 5.
GEO Business 2015. Business Design Centre, Londýn, 
Velká Británie.
http://www.GeoBusinessShow.com

1.  – 6. 6.
28th International Geodetic Student Meeting (IGSM). 
Aalto University, Espoo, Finsko.
http://www.igsm.fi/

3. – 5. 6.
The EUREF Symposium 2015. Lipsko, Spolková re-
publika Německo.
http://www.euref-iag.net/euref_symposia.html
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Abstrakt

Dôležitým inštitútom zdokonalenia a spresnenia súčasnej z hľadiska vzniku, presnosti a doterajšej aktualizácie rôznorodej 
množiny máp katastra je vektorová katastrálna mapa implementovaná ako osobitná podkategória vektorovej katastrálnej 
mapy nečíselnej. Využitie vektorovej katastrálnej mapy implementovanej v procese aktualizácie katastrálnych máp.

Cadastral Implemented Vector Map – Tool for Improvement Cadastral Maps

Abstract

Present collection of cadastral maps is diverse from origin, accuracy and updating viewpoint. The implemented vector 
cadastral map is important tool of improvement and refinement of this heterogeneous collection. Implemented vector 
cadastral map is a special sub-category of non-numerical vector cadastral map. Utilisation of vector cadastral map in the 
process of cadastral maps updating.

Keywords: cadastral documentation, map of determined documentation, numerical map, non-numerical map, geodetic data
      file, survey sketch

Vektorová katastrálna mapa
implementovaná – prostriedok
zdokonalenia a spresnenia máp katastra
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stvom, ktorý bol v období 1948 až 1989 väčšinou možný 
iba zjednodušeným spôsobom evidencie, bez komplet-
ného označenia, individualizácie a geometrického určenia 
pozemkov v extraviláne.

Problematika bola skomplikovaná aj dobovým prevo-
dom a prechodom vlastníckeho práva k pozemkom v extra-
viláne, ktoré boli trvale zabraté pod stavby ako sú vodné 
nádrže, cesty, železnice, regulované vodné toky a pod. Vy-
vlastnenie, resp. výkupy pozemkov boli v týchto prípa-
doch zrealizované iba čiastočne a obdobná situácia na-
stala i pri nedoriešených prevodoch pozemkov v intravi-
láne (v zastavanom území obce) pod komplexnou byto-
vou výstavbou [5]. V dôsledku tohto „dedičstva“ SGI KN 
má ešte aj dnes dva hlavné komponenty: katastrálne mapy 
a mapy určeného operátu. Katastrálna mapa sa tvorí a do-
pĺňa v katastrálnom konaní podľa katastrálneho zákona. 
Zobrazuje pozemky registra C, t. j. väčšinou tie, ktorých hra-
nice sú v teréne zreteľné, prípadne sú vlastníkom a iným 
oprávneným osobám známe. Mapou určeného operátu je 
mapa najvhodnejšieho operátu zobrazujúca hranice pô-
vodných pozemkov, ktoré nie sú v teréne zreteľné a ktoré 
sú spravidla zlúčené do väčších celkov. Právne vzťahy
k týmto pozemkom sú po obnove evidencie právnych 
vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam postupom podľa 
zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zne-
ní neskorších predpisov v plnom rozsahu evidované na 
liste vlastníctva v registri E [2] a [8]. 

Termínom vektorová mapa katastra rozumieme mapu 
KN spracovanú počítačovou technológiou, v rámci ktorej 
sa každý prvok mapy zobrazuje pomocou súradníc a (ale-
bo) pomocou atribútov veľkosti a smeru.

Ústava SR garantuje rovnaké právo vlastniť nehnuteľ-
nosť všetkým vlastníkom a súčasne rovnaké právo na 
ochranu vlastníckeho práva tiež všetkým vlastníkom. Rov-
nako garantuje aj spravodlivý výber daní. Dôležitým ná-
strojom štátu pri plnení tejto ústavou ustanovenej úlohy 
štátu je aj KN. KN však disponuje z pohľadu globálnej 
presnosti spravovania polohy lomových bodov vlastníc-
kych hraníc pozemkov (parcely registra C) iba v cca 65 % 
prípadov pre katastrálne účely vyhovujúcimi údajmi. To 
znamená, že pre asi 2,5 milióna pozemkov (a teda pred-
metov práva) nemôže KN garantovať, že v prípade sporu 
(alebo aj v prípade potreby vyznačenia nespornej a záro-
veň neznateľnej hranice pozemku v teréne jeho vlast-
níkmi) poskytne na tento účel jednoznačné a spoľahlivé 
údaje s presnostnými parametrami vyhovujúcimi KN vo 
všetkých priestoroch územia SR. S tým úzko súvisí aj prob-
lematika hodnovernosti a záväznosti takého údaja sekun-
dárne (nepriamo) odvodeného z polohy lomových bodov 
hraníc pozemkov, akým je výmera pozemku.  

Mapy veľkých mierok majú v SR viac než 150-ročnú tra-
díciu. Ešte aj v súčasnosti sa v katastrálnej praxi používajú 
mapy veľkých mierok, resp. ich deriváty zhotovené v histo-
rických geodetických súradnicových systémoch (GSS) po-
pri mapách vyhotovených v novších GSS. Dôvody tohto 
stavu, keď územie SR ešte stále nie je úplne pokryté vyho-
vujúcimi mapami veľkých mierok na katastrálne účely – ka-
tastrálnymi mapami, sú v tom, že ide o prácny, dlhodobý, 
rozpočtovo (finančne) náročný proces, ktorý je podmie-
nený možnosťou disponovať príslušnými odbornými – per-
sonálnymi kapacitami. Súčasne s tvorbou katastrálnych máp 
je nutné ich priebežne aktualizovať (spolu so všetkými už 
skôr zhotovenými katastrálnymi mapami), čo viaže v da-
nom katastrálnom území ďalšie rozpočtové a personálne 
kapacity [2] a [9].

           Kataster nehnuteľností a súbor geodetických
           informácií katastra

Kataster nehnuteľností (KN) v Slovenskej republike (SR) 
slúži predovšetkým právnym účelom, t. j. na ochranu práv 
k nehnuteľnostiam, na zabezpečenie istoty vlastníckych 
práv k nehnuteľnostiam, garancie realizácie ďalších vecných 
práv k nehnuteľnostiam, zabezpečenie spravodlivosti zda-
nenia nehnuteľností, ďalej na poplatkové účely, na oce-
ňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľ-
nohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, na ochra-
nu životného prostredia, na ochranu nerastného bohat-
stva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostat-
ných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prí-
rodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných 
systémov o nehnuteľnostiach [1].

Každý KN je veľmi zložité, finančne nákladné a rozsiahle 
dielo, ktoré sa tvorí niekoľko desaťročí a spravidla vždy 
nadväzuje na nejaké predchádzajúce výsledky [2]. Jeho 
riadne spravovanie a rozvoj sú podmienené dlhodobou 
politickou a ekonomickou stabilitou štátu. KN Slovenskej 
republiky, prípadne jeho predchodcovia, a ako ich súčasť 
najmä tvorba štátneho mapového diela – katastrálnej ma-
py, bol opakovane poznačený najmä prerušením realizá-
cie a nedokončením jednotlivých koncepčných zámerov 
a často ich nepremyslenou náhradou za „rýchlejšie“ a fi-
nančne „lacnejšie“ riešenia [3].

Do rozvoja KN v SR v ostatných dvoch dekádach vý-
znamným spôsobom zasiahli nasledovné technické tren-
dy: automatizácia systému, skenovanie, digitalizácia a apli-
kácia  globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) 
v geodetickom meraní.   

Katastrálne autority na úrovni okresov svojimi 75 praco-
viskami (+ 3 detašované pracoviská) spravujú 3 559 ka-
tastrálnych území. K časovému horizontu 10. 1. 2014
spravovali 7 111 951 parciel registra C, z toho 5 494 638 
(78,71 %) s vpísaným vlastníckym vzťahom na liste vlast-
níctva a 8 081 043 parciel registra E [4].

           Stav máp KN

Termínom mapa katastra rozumieme spoločný a nadra-
dený pojem na označenie katastrálnej mapy a mapy urče-
ného operátu. Katastrálna mapa je polohopisná mapa 
veľkej mierky tvoriaca súčasť súboru geodetických infor-
mácií (SGI) KN a zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katas-
trálne územia spravované v KN. Mapa určeného operátu je 
tiež súčasť SGI KN v podobe polohopisnej mapy veľkej mier-
ky, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníc-
kymi hranicami nachádzajúce sa v nájme a v teréne zlúčené 
do väčších celkov, a teda spravidla v teréne nezreteľné.

Najväčším problémom, s ktorým sa musel a ešte aj dnes 
musí slovenský KN boriť, je dôsledok historického oddele-
nia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z obdo-
bia 1948 až 1989. Problém je výsledkom dobovej kolekti-
vizácie poľnohospodárskych a lesných pozemkov po roku 
1948, keď vo významnom množstve prípadov nedošlo
k zmene vlastníctva pozemkov (zoštátnenie a pod.), teda 
vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia pred 
kolektivizáciou bolo v zásade zachované, ale vlastníkovi 
pozemkov bolo väčšinou znemožnené realizovať svoje 
vlastnícke práva k nehnuteľnostiam [5], [6], [7]. Na túto 
skutočnosť nadväzoval dobový prechod vlastníckeho práva
k pôvodným „skolektivizovaným“ nehnuteľnostiam dedič-
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Tab. 1 Prehľad vektorových katastrálnych máp s imple-
             mentovanými číselnými výsledkami k 31. 7. 2014

Banskobystrický

Bratislavský

Košický

Nitriansky

Prešovský

Trenčiansky

Trnavský

Žilinský

Počet súborov

Kraj

12

14

11

16

25

14

15

22

129

Ukončená
tvorba

18

27

13

0

59

64

111

53

345

Tvorba
prebieha

30

41

24

16

84

78

126

75

474

Spolu
VKMi 

Obr. 1 Druhové zloženie vektorových katastrálných máp
k 31. 7. 2014 (VKMt – 1 867 súborov = 1 867 SPM,

VKMč – 1 805 súborov, VKMi – 474 súborov)
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kám KN a s povinnosťou odovzdať výsledky GP v podobe 
vektorového geodetického podkladu k novému a spres-
nenému rozdeleniu sortimentu katastrálnych máp všet-
kých k. ú. SR podľa ich sortimentného zloženia a podľa 
metodiky ich ďalšej aktualizácie do troch kategórií:
a)  vektorová katastrálna mapa číselná (VKMč), 
b) vektorová katastrálna mapa nečíselná (VKMn), ktorej 
    jedna časť bude ďalej aktualizovaná priemetom čísel-
     ných výsledkov merania priamo do tejto VKMn, a teda
     získa status vektorovej katastrálnej mapy implemento-
     vanej (VKMi),
c)  VKMn, ktorej druhá časť bude ďalej aktualizovaná prie-
    metom číselných výsledkov merania do osobitného
    súboru prevzatých meraní (SPM), a teda získa status
    vektorovej katastrálnej mapy transformovanej (VKMt),
     obr. 1.

Do kategórie VKMč patria katastrálne mapy, ktoré sú vý-
sledkom mapovacích kampaní a ich doterajšej aktualizá-
cie s presnostnými parametrami vyhovujúcimi potrebám 
KN – táto kategória je bezproblémová z pohľadu nášho 
príspevku a nie je predmetom ďalších úvah. Do kategórie 
VKMt patria katastrálne mapy, ktoré sú výsledkom mapo-
vacích kampaní a ich doterajšej aktualizácie s presnostnými 
parametrami nevyhovujúcimi potrebám KN, a do ktorých  
priamo nemožno implementovať súčasné výsledky aktua-
lizácie s presnostnými parametrami vyhovujúcimi potre-

Sortimentné zloženie katastrálnych máp k 31. 7. 2014:
a) katastrálne mapy v siahových mierkach (uhorské sú-
      radnicové systémy) – 33,9 % územia,
b) katastrálne mapy v dekadických mierkach (súradni-
    cový systém Jednotnej trigonometrickej siete katas-
     trálnej – S-JTSK) – 66,1 % územia [4]. V praxi to predsta-
    vuje k 31. 7. 2014 spravovanie 4 149 súborov vektoro-
     vej katastrálnej mapy (VKM), obr. 1 a tab. 1.

Vývoj tvorby, spravovania a hodnotenia SGI KN v SR 
dospel do štádia, keď ako faktor hodnotenia technického 
stavu SGI KN, vrátane jeho ťažiskovej zložky – katastrálnej 
mapy, používaný následne ako kritérium kategorizácie 
katastrálnych máp, by nemal byť výlučne pôvod katastrál-
nej mapy (druhové zloženie katastrálnych máp) ako pro-
dukt istej kampane katastrálneho mapovania zasadený do 
konkrétneho obdobia na časovej osi, ktoré je sprevádzané 
svojimi presnostnými charakteristikami vyplývajúcimi z tech-
nického vývoja dosiahnutého v tomto období (moderné 
technológie určovania priestorovej polohy bodov v nadväz-
nosti na vhodný aplikačný softvér umožňujú vztiahnuť kva-
litu presnosti určovania polohy na každý jeden konkrétny 
podrobný (lomový) bod hranice). 

K tomuto doterajšiemu hlavnému a často jedinému fak-
toru hodnotenia SGI KN treba v každom katastrálnom úze-
mí váhovým súčtom priradiť aj rozsah a technickú hodnotu 
geometrických plánov (GP) za každé jednotlivé obdobie 
aktualizácie katastrálnych máp, ktoré od okamihu pôvod-
ného katastrálneho mapovania vo výslednici postupne 
spoluvytvárali dnešný stav SGI KN v katastrálnom území. 
Vychádzame pri tom aj z nasledovnej kalkulácie: dlhodo-
bo, už vyše dvoch desaťročí, sa ustálil počet v kalendárnom 
roku úradne overených GP v SR na hodnote 60 000, z kto-
rých sa drvivá väčšina do 12 až 36 mesiacov vráti do KN 
ako technická príloha listiny (vkladovej alebo záznamo-
vej), a tým sa zväčší a zhodnotí báza údajov SGI KN. Ak sú 
v priemere jedným GP s požadovanou presnosťou riešené 
3,3 parcely registra C, to ročne znamená, že množinou GP 
sa vyrieši 200 000 parciel registra C diferencovane roztrú-
sených po SR v závislosti najmä od regionálne diferenco-
vaného ekonomického záujmu investorov. 

Ak má jedno k. ú. v priemere 1 900 parciel (intravilán
a extravilán), tak tento súbor aktivít tvorby GP a ich inkor-
porovania do SGI KN predstavuje vlastne zmapovanie cca 
200 intravilánov k. ú. ročne, ktorých financovanie je fak-
ticky každoročne investormi garantované. Úloha dňa teda 
bola nielen naformulovať, ale aj v podmienkach SR dô-
sledne uviesť do aplikačnej praxe také technologické, pres-
nostné a organizačné regulatívy pre tvorcov GP, autori-
začných overovateľov GP a úradných overovateľov GP (vše-
obecne právne záväzné predpisy a interné predpisy), ktoré 
vedú k maximálne jednoduchému, na časovej osi stabil-
nému, nemeniacemu sa postupu tvorby GP a ich „vlože-
niu“ do KN, smerujúcemu k trvalému homogénnemu zhod-
nocovaniu dnešného stavu SGI KN, a to na dlhodobej ča-
sovej osi. K tejto možnosti treba prirátať aj možnosť dopo-
čítania súradníc značného množstva podrobných bodov 
(aj keď vždy iba v príslušnej časti katastrálneho územia, 
ktoré nebolo znehodnotené neskoršími nekorektnými me-
raniami) získanými v medzivojnových meraniach a pri tech-
nicko-hospodárskom mapovaní [4].

Toto poznanie správcu katastrálneho operátu viedlo na 
pozadí pokročilého stavu vektorizácie máp katastra v pr-
vej polovici druhej dekády dvadsiateho prvého storočia
a na pozadí realizovaného bezvýnimočného technologic-
kého postupu merania všetkých GP s homogénnymi pres-
nostnými parametrami na úrovni vyhovujúcej požiadav-
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sortimentného zloženia, t. j. buď do VKMč, alebo v časti 
priestorov s VKMn priamo do tejto VKM, ktorá získava sta-
tus VKMi (status nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy
s implementovanými číselnými výsledkami merania), alebo 
v ďalšej časti priestorov s VKMn do osobitného súboru SPM. 
Vyhláška [10] umožnila a zadefinovala také meranie hra-
níc pozemkov a spravovanie máp, že sa všetky korektne 
vykonané merania môžu dostať do príslušnej mapy s mož-
nosťou ich časovo a priestorovo neobmedzeného rekon-
štruovania v teréne, a to aj v prostredí všetkých katastrál-
nych máp s presnosťou nevyhovujúcou potrebám KN. Táto 
úloha súvisí s potrebou riešiť ďalšie zdokonaľovanie a spres-
ňovanie SGI KN a s potrebou sofistikovanejšieho definova-
nia procesu opravy chyby v SGI vrátane jeho legislatívneho 
rámca [1].

Týmto ustanovením sa zjednotila a zjednodušila mani-
pulácia s číselnými výsledkami meraní v katastrálnych úze-
miach s nečíselnou mapou. Časť týchto výsledkov je dote-
raz vo všeobecnej dokumentácii výlučne v papierovej for-
me a nie je možné ju poskytovať elektronickým spôsobom. 
Časť výsledkov je doteraz v množstve súborov v S-JTSK
v realizácii JTSK, časť v súboroch vyhotovených po 1. 4. 
2011 je v S-JTSK v realizácii JTSK03. Ustanovenie upravuje 
evidovanie všetkých využiteľných výsledkov meraní pre-
vzatých do platného stavu KN v jednom súbore, resp. vý-
krese. Sústredenie prevzatých číselných výsledkov do jed-
ného súboru prevzatých meraní značne zľahčí poskytova-
nie informácií z KN na vykonávanie geodetických a karto-
grafických činností a skvalitní proces úradného overova-
nia GP a aktualizácie SGI KN v podmienkach katastrálnej 
autority [1].

Podstatou novej komplexnej technológie spravovania 
katastrálnych máp je spojenie precízneho spôsobu mera-
nia hraníc pozemkov, súvisiacich výpočtov na dokumen-
tovanie jednoznačnej polohy lomových bodov hraníc po-
zemkov a komplexného spôsobu tvorby a aktualizácie 
VKM. Technológia umožňuje prvý raz v histórii spravova-
nia KN zapracovanie precíznych meraní hraníc pozemkov 
vykonaných výlučne v podmienkach Európskeho teres-
trického referenčného systému (ETRS89), ktorých je cca 
60 000 ročne a ich jednoznačné zdokumentovanie v štát-
nom referenčnom lokalizačnom systéme používanom na 
katastrálne meranie od roka 1928 (S-JTSK) a ich implemen-
tovanie do platných katastrálnych máp akejkoľvek kvality, 
t. j. do najnovších máp, ako aj do máp v katastrálnych 
územiach mapovaných v uhorských historických systé-
moch v 19. storočí. 

Technológia je zabezpečovaná sofistikovanou sieťou 32 
pozemných permanentných staníc slovenskej priestoro-
vej observačnej siete (SKPOS) prevádzkovanej Geodetic-
kým a kartografickým ústavom v Bratislave od roka 2006, 
umožňujúcou určovanie polohy prostredníctvom využíva-
nia GNSS s presnosťou vyhovujúcou potrebám katastra. 
Technológia využíva na dokumentovanie jediný súradni-
cový systém, čo zásadne znižuje vplyv ľudského faktora 
na kvalitu lokalizačných údajov. Týmto spôsobom sa (na 
rozdiel od predchádzajúcich pokusov) podarilo spojiť vy-
užitie najmodernejších technológií s údajovou základňou 
vznikajúcou viac ako 150 rokov v rozličných geodetických 
systémoch.

Po dvoch rokoch určovania polohy prostredníctvom 
GNSS v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK03 
sme postup prehodnotili a zafixovali sme v praxi dve trans-
formácie: ETRS ↔ JTSK03 ↔ JTSK. Cieľ tohto prehodnote-
nia bol umožniť využívanie GNSS a spájanie s predchádza-
júcimi meraniami, ktoré používali súradnicový systém JTSK  

bám KN, a teda tieto sú sústreďované v osobitnom SPM – 
ani táto kategória nie je predmetom našich ďalších úvah. 
Naše ďalšie úvahy venujeme kategórii VKMi, kam patria 
katastrálne mapy, ktoré sú výsledkom mapovacích kam-
paní a ich doterajšej aktualizácie s presnostnými parame-
trami nevyhovujúcimi potrebám KN, a do ktorých priamo 
možno implementovať súčasné výsledky aktualizácie s pres-
nostnými parametrami vyhovujúcimi potrebám KN, a teda 
tieto si nevyžadujú ich sústreďovanie v osobitnom SPM. 
Ťažisko rozhodovacieho procesu VKMi ležalo práve v sta-
novení charakteristík dôležitých pri zaradení VKMn do ka-
tegórie VKMi alebo do kategórie VKMt a pri zadefinovaní 
kvantifikačných parametrov podporujúcich toto rozhodo-
vanie. Následne bolo potrebné stanoviť jednotný techno-
logický postup regulujúci vlastnú implementáciu výsled-
kov GP v podobe vektorového geodetického podkladu 
do VKMi.

Vektorový geodetický podklad implementovaný na auto-
matizované spracovanie sa zhotovuje v rozsahu parciel, 
ktoré sú predmetom nového stavu registra C výkazu vý-
mer GP a okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré 
treba pripojiť na zmenený obsah mapy (obr. 2, 3, 4 resp. 
obr. 5, 6 a 7). Rozhodnutie na implementovanie číselných 
výsledkov do VKMn, ktorá bola tvorená v rámci registra 
obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) [5], záleží hlavne 
od stavu operátu a predovšetkým od počtu GP, ktoré boli 
v danom katastrálnom území vyhotovené. Pri väčšom počte 
GP v danom katastrálnom území sa vytvorí kostra katas-
trálneho územia z meraných údajov a následná implemen-
tácia ďalších výsledkov je jednoduchšia. Každé ďalšie za-
pracovanie meraných údajov do VKMi mapu kompletizu-
je, zdokonaľuje a zlepšuje. 

Na tvorbu kostry je zhruba potrebných cca 20 % až 30 % 
meraných údajov v danom katastrálnom území, aby sa 
správca VKM rozhodol ďalej nespravovať v danom území 
dva súbory (VKMt a SPM), ale začať spravovať iba jediný 
grafický súbor VKMi. Veľkým prínosom na rozhodovanie sa, 
či v danom katastrálnom území sa bude spravovať VKMi, 
sú GP väčšieho rozsahu (tzv. parcelovačky), ktoré sčísel-
ňujú množstvo bodov a pre samotnú kostru sú nosné. 

Samostatnou skupinou máp, ktoré sú najvýhodnejšie na 
tvorbu VKMi, sú pôvodné staré mapovania, ktoré neboli 
spracované číselne (súradnicovo), prípadne sa nezachovali 
súradnice z tohto merania, alebo boli z iných dôvodov pre-
hlásené za nečíselné. V týchto druhoch máp nie je potreb-
né, aby bola kostra terénu tvorená veľkým počtom GP, lebo 
posuny medzi meranými údajmi získanými prostredníc-
tvom GNSS a bodmi evidovanými vo VKMn sú rádovo v de-
siatkach centimetrov. V budúcnosti, po dokončení SPM, sa 
predpokladá, že väčší počet správcov VKM sa rozhodne
v prospech VKMi, lebo budú mať v súbore SPM už spraco-
vanú kostru územia a hneď budú zreteľne vidieť posuny 
medzi meranými údajmi a VKMt. Na základe týchto posú-
dení vyberú územia, ktoré budú už „zrelé“, a teda vhodné 
na začatie implementácie na VKMi, lebo spravovanie iba 
jedného súboru v sebe prináša jasné výhody.

           Vektorová katastrálna mapa implementovaná

Veľmi významným krokom v oblasti správcovstva KN v SR 
v roku 2013 bolo prijatie vyhlášky č. 87/2013 Z. z. [10]
s účinnosťou od 1. 5. 2013. Predmetnou novelou vyhlášky 
sa okrem iného riešil celoplošný priemet prevzateľných 
číselných výsledkov meraní do príslušných VKM podľa ich 
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Obr. 2 Stav VKMi pred zmenou

Obr. 4 Aktualizácia VKMi z VGP vyhotoveného so zohľadnením
originálneho geometrického určenia okolitých pozemkov

Obr. 3  Aktualizácia VKMi z VGP vyhotoveného bez zohľadnenia
originálneho geometrického určenia okolitých pozemkov
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Obr. 5 Stav VKMi pred zmenou

Obr. 6  Aktualizácia VKMi z VGP vyhotoveného bez zohľadnenia
originálneho geometrického určenia okolitých pozemkov
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aktualizácie tak, aby sa každé nové aj staršie meranie hra-
níc pozemkov, korektne vykonané v štátnom referenč-
nom systéme na určovanie polohy, mohlo stanovenou tech-
nológiou implementovať bez lokálneho „dotransformo-
vávania“ do príslušnej VKM. Jednotlivé rozdelenie súbo-
rov bolo nasledovné (obr. 1):
•   1 805 súborov VKMč – množina máp s presnosťou vyho-
    vujúcou pre kataster a vyhotovených najmä po roku
     1971 (verne zobrazujú v štátnom referenčnom poloho-
     vom systéme cca 3,4 milióna pozemkov),
•   474 súborov  VKMn s implementovanými číselnými vý-
    sledkami meraní, čiže VKMi; sú to mapy rešpektujúce
     doterajší spôsob ich aktualizácie, pričom svojou pres-
     nosťou umožňujú integráciu nových najpresnejších me-
      

v rozsahu 27 miliónov podrobných bodov (aby neboli jed-
notlivé podrobné body, ich merania a katastrálne územia 
určené v diferencovaných realizáciách súradnicového sys-
tému). Na zabezpečenie funkčnosti systému Úrad geo-
dézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR vypracoval noveli-
záciu všeobecne právne záväzných legislatívnych predpi-
sov a celú sériu súvisiacich technických predpisov [1].

Jeden z prvých dôležitých krokov aplikácie predmetnej 
technológie bolo prijatie novej kategorizácie súborov 
VKM v roku 2013. Po spresnení inventarizácie existujúcich 
(ako aj očakávaných) súborov VKM v počte 4 149 bola 
vykonaná analýza kvality týchto súborov a v súlade s tech-
nológiou aktualizácie VKM platnou od 1. 5. 2013 boli
rozdelené tieto súbory na tri skupiny podľa spôsobu ich 
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Obr. 7 Aktualizácia VKMi z VGP vyhotoveného so zohľadnením
originálneho geometrického určenia okolitých pozemkov

Legenda k obr. 2 až 7
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parametrami vyhovujúcimi potrebám KN, a to buď ob-
novou katastrálneho operátu novým mapovaním alebo 
postupom pozemkových úprav podľa Zákona SNR č. 
330/1991 [11].

Za zmienku stojí skutočnosť, že v roku 2013 sa podarilo 
dopracovať a vyhlásiť platnosť 510 súborov VKM, čo pred-
stavuje najvyšší počet súborov dopracovaných v jednom 
roku, pričom plocha týchto 510 súborov predstavuje 12,3 % 
územia SR. V roku 2014 sa počíta s dopracovaním posled-
ných 450 súborov zobrazujúcich 10,8 % územia SR. Do 
tejto úlohy sa v prípade VKMi a VKMt nezapočítava vkla-
danie korektných súradníc v referenčnom systéme, získa-
ných meraním v teréne, ale ide o tvorbu vektorových počí-
tačových derivátov pôvodných papierových mapových lis-
tov, zdigitalizovaných čo možno najpresnejšie k papiero-
vému originálu. 

Prínos takto zvektorizovaných máp na ich elektronické 
poskytovanie, na prácu v prostredí výpočtovej techniky
a na budovanie informačného systému katastra nehnu-
teľností by bolo iste zbytočné zdôrazňovať. V tejto súvis-
losti je osobitne priaznivé, že sa od 1. 5. 2013 úspešne 
rozbehla úloha evidovania číselných meraní v katastrál-
nych územiach s VKMn, ktorá umožnila presné evidova-
nie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v prostredí 
nečíselných máp. Treba uviesť, že už od roka 2005 v prie-

      raní a doterajší obsah mapy sa týmto meraniam pri aktua-
     lizácii mapy prispôsobuje,
•   1 867 súborov  VKMn transformovaných, čiže VKMt, kto-
    rých obsah svojou presnosťou neumožňuje priamo
   integráciu nových meraní tak, ako v skupine súborov
     VKMi, ale ku každej takejto mape sa aktualizuje osobit-
     ný súbor prevzatých meraní, do ktorého sa vkladajú
     presné merania bez neželaného deformovania. 

Zároveň existuje predpoklad budúceho predefinova-
nia istej časti VKMt na nečíselné VKMi. Druhá a tretia sku-
pina súborov zobrazuje spolu asi 3,7 milióna pozemkov 
[1].

Aká je budúcnosť VKMi a VKMt? Z dlhodobého pohľadu 
sú oba inštitúty v množine SGI KN iba dočasné s obdobím 
dočasnosti až niekoľko desaťročí. V dlhodobej perspek-
tíve VKMn zanikne, bude odložená do archívu a bude na-
hradená plnohodnotnou VKMč v okamihu, ak aj posledný 
pozemok v priestore VKMi a VKMt, pôvodne reprezento-
vaný výsledkom mapovacej kampane a jej doterajšej aktua-
lizácie s presnostnými parametrami nevyhovujúcimi po-
trebám KN, bude nahradený výsledkami aktualizácie (geo-
metrického plánu) s presnostnými parametrami vyhovu-
júcimi potrebám KN. Tento proces môže byť jednorázovo 
zrýchlený, ak sa náhrada zobrazených pozemkov – parciel 
v tomto priestore zrealizuje produktom s presnostnými 

Hanus, D.–Horňanský, I.–Ondrejička, E.: Vektorová katastrálna...



4.

GaKO 61/103, 2015, číslo 1, str. 012

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 112

           Skúsenosti s tvorbou a aktualizáciou vektorovej
           katastrálnej mapy implementovanej

Napriek tomu, že vyhláška [10] je účinná iba od 1. 5. 2013 
a súvisiace usmernenia [12], [13] a [14] vstúpili do účin-
nosti tesne po tomto dátume, sú pracoviská – katastrálne 
autority, kde majú s tvorbou a aktualizáciou VKMi dlho-
dobejšie skúsenosti (Senec, Spišská Nová Ves, Sabinov, 
Dunajská Streda a i.). Tieto pracoviská začali s touto čin-
nosťou iniciatívne už skôr, napriek tomu, že to nebolo
v plnom súlade s dobovou stanovenou technológiou. Vy-
hláškou [10] zadefinovaný postup zlegalizoval a zjednotil 
dovtedajšie postupy aplikované (niektoré z nich boli pô-
vodne realizované v rozpore s dobovými predpismi) v pro-
stredí týchto katastrálnych autorít. Aj v dôsledku toho sa za 
prvých 16 mesiacov od vstúpenia do účinnosti všeobecne 
právne záväzného predpisu [10] vložilo do VKMi 436 117 
celočíselne určených parciel definovaných 3 521 608 po-
drobnými bodmi, čo predstavuje 6 % všetkých parciel v SR. 

V niektorých okresoch počet celočíselne určených par-
ciel paradoxne dočasne klesol, čo súviselo so zjednocova-
ním technológie, lebo boli, žiaľ, okresné katastrálne auto-
rity, ktoré „dočísľovali“ všetky podrobné body získané aj
z kartometrických súradníc. Takto získané súradnice po-
drobných bodov boli neskôr z VKMi odstránené. Bezpro-
blémovo možno sledovať a vyhodnocovať funkčnosť zvo-
lenej technológie, nakoľko algoritmus aplikácie na spočí-
tanie celočíselne určených parciel je navrhnutý tak, aby 
identifikoval všetky parcely, ktorých lomové body (s vý-
nimkou bodov na priamke) majú číslo bodu a zvolený kód 
kvality (spravidla T = 1 až T = 3, resp. 4, príloha č. 12 vyhláš-
ky č. 461/2009).

Napriek tomu, že zadefinovaná technológia tvorby
a aktualizácie VKMi predpokladá na aktualizáciu využívať 
špeciálny elektronický vektorový podklad VGPi, viacerí 
zodpovední pracovníci tento postup nerešpektujú. Vyža-
dujú od zhotoviteľov geodetických a kartografických prác 
tvorbu súboru VGPm, obsahujúceho iba zmenené parce-
ly, alebo, ak aj je použitý predpísaný VGPi, na aktualizáciu 
akceptujú iba rozsah totožný s VGPm a situáciu okolitých 
parciel upravia na nový zmenený stav manuálne sami. Je 
to reflexia skutočnosti, keď pre zachovanie korektného 
obrazu mapy  je v istej časti prípadov nevyhnutná náročná 
analytická činnosť, vyžadujúca značnú skúsenosť a vysoko-
odborné schopnosti. V skratke povedané, nemožno spra-
covať taký algoritmus, aby aplikácia eliminovala vznik nie-
ktorých nežiaducich (v teréne neexistujúcich) zlomov a od-
skokov polohopisnej kresby a aby zachovala niektoré po-
trebné (v teréne existujúce) zlomy, odskoky a detaily polo-
hopisu, ktoré korektne zobrazujú terestricky prešetrený 
priebeh vlastníckych hraníc nehnuteľností vrátane optic-
kého zachovania približných pomerov dĺžok a uhlov, čiže 
približného tvaru parciel. 

V časti prípadov mechanické sa napojenie novourče-
ných podrobných bodov na doterajší stav kresby túto pod-
mienku nespĺňa a situácia pri zobrazení (úprave) okoli-
tých parciel je vo VGPi mnohými zhotoviteľmi geodetic-
kých a kartografických prác riešená nedostatočne a necit-
livo. Vysoká odborná náročnosť tohto postupu je teda 
dôsledkom poznania, že síce v istom množstve prípadov 
by sa dalo postupovať plne automatizovane (určite napr. 
v prostredí už celočíselne určených parciel), ale napriek 
tomu sa často používa manuálna aktualizácia, t. j. nie auto-
matizovaná náhrada pôvodnej kresby objektov polohopisu 
katastrálnej mapy novými objektmi polohopisu (obr. 2,
3, 4 resp. obr. 5, 6, a 7).

storoch s katastrálnymi mapami VKMn, v ktorých bolo 
spravované podrobné polohové bodové pole, sa museli
odovzdávať výsledky prác v S-JTSK; táto povinnosť bezvý-
nimočne celoplošne na území SR platí od roka 2011. Teda 
presné určenie pozemkov v akomkoľvek type máp, a teda 
aj v priestoroch s katastrálnymi mapami nevyhovujúci-
mi potrebám KN je legislatívne stanovenou povinnosťou, 
avšak dovtedajšia technológia (pred rokom 2011) neumož-
ňovala integrovanie týchto meraní do nečíselných máp bez 
neželaných deformácií a presné merania by sa v súlade
s touto morálne prekonanou technológiou do príslušných 
máp nikdy nedostalo [1].

Novela platnej katastrálnej vyhlášky [10] ďalej usmer-
nila, že v katastrálnych územiach, v ktorých je spravo-
vaná VKMn, sa definujú podrobnejšie zásady prevzatia 
predchádzajúcich číselných výsledkov meraní tak, aby 
bola zabezpečená jednoznačnosť v číslovaní bodov a nad-
väznosť na predchádzajúce výsledky meraní, ktoré pres-
nosťou vyhovujú technickej norme. Ďalej boli nahrade-
né dovtedajšie ustanovenia o identických bodoch. Za-
viedlo sa jednoznačné kritérium na posúdenie identity 
bodu a stanovili sa pravidlá na overenie identických bo-
dov na účely aktualizácie číselných a nečíselných VKM. 
Nahradené boli dovtedajšie ustanovenia definujúce pod-
mienky použitia bodov meračskej siete na podrobné me-
ranie zmien. Umožnilo sa využitie pomocných merač-
ských bodov z predchádzajúcich meraní, ktoré už boli 
pripojené na aktívne geodetické základy. Stanovená bola 
charakteristika presnosti určenia pomocných meračských 
bodov. Doplnený bol spôsob aktualizácie číselnej a ne-
číselnej vektorovej katastrálnej mapy, vektorovej mapy 
určeného operátu ako aj dokumentovanie číselných vý-
sledkov merania v katastrálnych územiach, v ktorých je 
doteraz spravovaná katastrálna mapa v analógovej (pa-
pierovej) podobe. A nakoniec upravený bol číselník kó-
dov kvality podrobného bodu v nadväznosti na pred-
chádzajúce ustanovenia [1].

ÚGKK SR v roku 2013, rešpektujúc hranice územných 
technických jednotiek (k. ú.), ktorých je v SR 3 559, pristú-
pil k optimalizácii počtu súborov VKM, v ktorej sú zobra-
zené pozemky a iný obsah katastrálnej mapy. Po analýze 
faktorov, akými sú presnosť máp, spôsob a kvalita tvorby 
a aktualizácie katastrálnej mapy, jej mierka a pod., bol 
určený aktuálny počet súborov VKM, pokrývajúcich celé 
územie SR, na 4 149 súborov, čo predstavovalo zmenše-
nie dovtedajšieho počtu súborov o 1 168.  Každé spojenie 
dvoch a viacerých súborov znamenalo zjednotenie vzťaž-
nej mierky na 1 : 1 000, čo vyvolalo potrebu prácnej karto-
grafickej úpravy každej mapy (úprava cca 2 miliónov par-
ciel). Bez tejto úpravy by nebola možná optimalizácia 
informačného systému a budúca sofistikovanejšia auto-
matizovaná aktualizácia VKM. Ďalším želaným dôsledkom 
optimalizácie počtu súborov VKM pre geodetov bolo zjed-
nodušenie tvorby a súčasne zníženie počtu a zjednote-
nie formy elektronických podkladov na aktualizáciu VKM, 
ktoré geodeti vytvárajú v procese vyhotovovania operátu 
GP [1].

Novela platnej katastrálnej vyhlášky [10] priniesla i ďal-
šiu pozoruhodnú zmenu: V katastrálnom území, v ktorom 
je spravovaná VKMn, sa výsledný operát z vytyčovania 
hraníc pozemkov dopĺňa o vektorový geodetický pod-
klad, ktorý zabezpečí dokumentovanie a následné vy-
užívanie číselných výsledkov merania tak, aby číselné 
určenie vytýčených lomových bodov bolo prostredníc-
tvom vektorového geodetického podkladu možno imple-
mentovať do VKMn, resp. do súboru prevzatých meraní.
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Väčšinu problematických prípadov možno dôkladnou 
analýzou eliminovať, a teda takéto prípady nemôžu mať 
zásadný vplyv pri rozhodovaní akú technológiu aktualizá-
cie máp zvoliť a v budúcnosti ďalej kontinuálne aplikovať. 
Ukazuje sa veľmi vhodné najprv vyhotoviť SPM z celého 
katastrálneho územia, a potom sa rozhodnúť či ísť cestou 
VKMt + SPM alebo cestou VKMi.

Až dôsledná inventarizácia a analýza dokumentova-
ného disponibilného mapového fondu skonštatovala, že 
okolo 130 číselných mapovaní k. ú. je „stratených“. Bolo by 
vhodné zaradiť ich prednostne do kategórie VKMi a vy-
hlásiť v týchto priestoroch osobitný režim, aby sa súradnice 
podrobných bodov s kódom kvality T = 3, resp. 4, doplnené 
do VKMi z prípadných existujúcich súborov, zápisníkov
a listingov (zhotovených v procese tvorby OKO), nemohli 
meniť pri tvorbe následných GP tak, ako v štandardných 
VKMi (alebo v SPM) bez konania o oprave chyby. Techno-
lógia spravovania VKMi sa ukázala byť výhodnou aj v pries-
toroch s technicko-hospodárskymi mapami s určením sú-
radníc všetkých podrobných lomových bodov polohopisu 
terestrickým alebo fotogrametrickým meraním, keď pri ma-
povacej kampani nebola dodržaná deklarovaná presnosť 
a stav kresby vykazuje nesystematické posuny. Takým 
priestorom je napríklad územie mesta Malacky, kde mapa 
VKMč bola preklasifikovaná na VKMi, nakoľko pri fotogra-
metrickom vyhodnotení došlo k veľkému množstvu omy-
lov a nepresností (napr. vyhodnotenie tieňov budov ako 
súčasť stavby a pod.) a prakticky tvorbe každého GP by 
muselo predchádzať časovo neúmerne dlhé konanie
o oprave chyby. V takýchto preklasifikovaných k. ú. je 
možnosť opravy súradníc priamo v operáte GP (pochopi-
teľne oprava opodstatnená a meraním jednoznačne zdo-
kumentovaná) v rámci štandardného spravovania VKMi 
racionálna a najmä zhotoviteľom GP výrazne celý proces 
zjednodušuje. 

Pri popise a hodnotení práce s VKMi v neposlednej 
miere treba spomenúť aj ďalšiu výhodu – pozitívum práce 
s VKMi, ktorá  spočíva v korektnejšej identifikácii a v mož-
nosti vhodnejšej aktualizácie vektorovej mapy určeného 
operátu (VMUO), zobrazenej súčasne s VKMi, keď VMUO 
možno upraviť na najpresnejšie aktuálne zobrazenie kon-
krétnych číselne určených parciel, ktoré je predmetom 
VKMi. V územiach s VKMt totiž z pochopiteľných dôvodov 
stav VMUO nie je vztiahnutý k SPM, ale k VKMt, a tak aj 
práca s topologickou identifikáciou práv k pozemkom,
a teda k ich presnému zobrazeniu je z geodetického po-
hľadu v týchto priestoroch náročnejšia a menej jedno-
značná.  

Jedna terminologická poznámka. Od okamihu premiet-
nutia aspoň jednej celočíselne určenej parcely do priestoru 
VKMn v konkrétnom k. ú. už vlastne nemôžeme hovoriť 
ďalej o VKMn z tohto k. ú., ale správne by sme mali hovoriť 
o vektorovej katastrálnej mape čiastočne číselnej.

           Záver 

V dokumente [3] sú naformulované úlohy pre najbližšie 
obdobie tvorby a aktualizácie informačného systému ka-
tastra nehnuteľností. Z nich časť, ktorá je priamo spojená 
s nosnou myšlienkou nášho príspevku, t. j. zdokonalením 
a spresnením SGI KN, pripomíname:
•   zapracovať všetky číselné výsledky meraní vykonaných
      v procese zhotovovania geometrických plánov do VKM, 
   čo sa v katastrálnych územiach s tzv. nečíselnou VKM

Popri množstve výhod, ktoré poskytuje spravovanie 
VKMi, čiastočnou nevýhodou tohto postupu je teda väč-
šia spotreba času pri aktualizácii (vyššia prácnosť techno-
lógie spravovania VKMi), keď v niektorých prípadoch treba 
upraviť celé bloky parciel. Na túto skutočnosť treba pa-
mätať aj pri nasadzovaní sofistikovaného informačného 
systému, kde by mohol vzniknúť problém z nedostatočne 
prepracovanej a pomaly fungujúcej aplikácie, lebo zložité 
informačné systémy spravidla chápu takúto činnosť ako 
neštandardný zásah a v princípe nerátajú s rutinným ma-
nuálnym aktualizovaním databázy (predpokladajú náhra-
du objektu za objekt). 

Občas sa v odbornej verejnosti diskutuje argument, že 
úpravami v procese tvorby a aktualizácie VKMi sa tvar a roz-
mery parciel znehodnotia, čo následne znemožní získava-
nie relatívnych mapových dĺžok obdobou kartometrickej 
metódy. Technológia tvorby a aktualizácie VKMi ale samo-
zrejme predpokladá možnosť súčasného poskytovania ras-
trového obrazu pôvodnej mapy, na ktorom si môžu geo-
deti vykonávať ľubovoľné analýzy tak, ako na pôvodnom 
papierovom origináli mapy, navyše so zjednoteným od-
stránením zrážky mapy.

V etape tvorby a aktualizácie VKMi sme zaregistrovali 
istú obavu vybraných katastrálnych autorít, keď na spra-
vovanie nečíselných máp preferujú aj v najvhodnejších 
priestoroch na VKMi (dekadické mapovacie kampane) rad-
šej možnosť voľby spravovania 2 súborov: VKMt a SPM 
(súbor prevzatých meraní). Aplikačná prax tieto obavy od-
stránila a v súčasnosti už registrujeme nárast požiadaviek 
o preregistrovanie z formy VKMt a SPM do formy VKMi, 
osobitne tam, kde je už dokončená v celom katastrálnom 
území tvorba SPM a preukáže sa, že včlenenie SPM do 
VKMt, a teda vytvorenie VKMi nespôsobí výraznejšie topo-
logické problémy.

Ako už bolo spomenuté, technológia tvorby a aktuali-
zácie VKMi bola prioritne určená pre nečíselné mapy
z mapovacích kampaní v dekadických mierkach v S-JTSK, 
kde sa predpokladá rádovo vyššia presnosť ako v ma-
pách z mapovacích kampaní v siahových mierkach. Para-
doxne však dnes registrujeme viac VKMi v mapách z ma-
povacích kampaní v siahových mierkach, čo má zrejme 
ale historické dôvody:
a) naformulovanie dobovej požiadavky do špecifických
     podmienok pre zhotoviteľov registrov obnovenej evi-
    dencie pozemkov podľa zákona [8], aby VKM vytvorili
    na podklade číselne vyhotovených a do katastra ne-
   hnuteľností zapísaných GP a tieto použili ako kostru
     na digitalizáciu VKMn, 
b) na pracoviskách vybraných katastrálnych autorít od 
    začiatku interaktívnej aktualizácie máp postupovali aj
    v mapách z mapovacích kampaní v siahových mier-
     kach práve týmto spôsobom.

Osobitnú pozornosť si zaslúži analýza dekadických ne-
číselných máp, kde sa niektoré línie v týchto mapách od 
stavu odovzdávaného spracovateľmi geodetických a kar-
tografických prác prekvapivo líšia. Spravidla sa nejedná
o nepresnosť v pôvodnom mapovom podklade, ale ide
o kombináciu nasledovných dôvodov:
•   nepresný zákres predchádzajúceho stavu GP do katas-
     trálnej mapy,
•   nekorektné meranie predchádzajúceho stavu GP,
•   svojvoľná zmena vyznačenia podrobných lomových
    bodov hranice pozemku v teréne vlastníkom alebo
     užívateľom, pričom túto zmenu zhotoviteľ GP neiden-
    tifikuje a považuje hranicu za pôvodne (korektne) vy-
     značenú.
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doteraz nedialo; je potrebné do máp zapracovať údaje
z cca 500 000 meraní (súradnice podrobných lomových
bodov hraníc pozemkov sú na papierovom médiu, v rôz-
nych adresároch na pamäťových médiách počítačov
a žiaľ aj v rôznych súradnicových systémoch),
dokončiť tvorbu VKM tak, aby v každom katastrálnom 
území boli najviac tri súbory (jeden pre VKMč, alebo 
jeden až dva pre vektorovú mapu nečíselnú a podľa 
typu nečíselnej mapy aj SPM); tu treba žiaľ konštatovať, 
že hoci prakticky v každom katastrálnom území už mala 
byť prevzatá a vyhlásená VKM zhotovená z číselnej ma-
py, alebo spracovateľom ROEP (prvé etapy zostavova-
nia registrov, po ktorých majú katastrálne autority pre-
vziať a ďalej aktualizovať VKM, sú až na niekoľko prípa-
dov skončené), stav SGI KN na viacerých katastrálnych 
autoritách je od tohto očakávaného stavu dosť vzdialený,
dokončiť digitalizáciu vektorových máp určeného ope-
rátu (vrátane máp nevytvorených na matematickom zá-
klade) a tieto  udržiavať vo využiteľnom stave, 
vytvoriť voľne prístupný aktualizovaný informačný sys-
tém s obsahom základných informácií o kvalite SGI KN 
v každom katastrálnom území (GIS-SGI), zahŕňajúci naj-
mä údaje o prevzatých projektoch pozemkových úprav, 
údaje o zhotovení ROEP, rok a metódu tvorby katastrál-
nej mapy, údaje o vektorových mapách, údaje o mož-
nosti výpočtu súradníc zo zápisníkov z meraní vykona-
ných podľa Inštrukcie A a pri technicko-hospodárskom 
mapovaní a definovanie súborov, ktoré treba odovzdá-
vať v konkrétnej lokalite pri tvorbe GP,
skvalitniť tvorbu GP a odstrániť individuálne a regionálne 
rozdiely pri ich zhotovovaní a pri autorizačnom a úrad-
nom overovaní, čo je z pohľadu občana aj z pohľadu spo-
ločenského nevyhnutné na zvýšenie technickej, a teda 
aj právnej istoty v polohe evidovaných hraníc pozemkov 
(ďalším jednoznačným dôvodom na zvýšenú pozor-
nosť, ktorú treba venovať tejto úlohe, je pri súčasnom 
obmedzení obnovy katastrálneho operátu novým ma-
povaním fakt, že pri počte 60 000 plánov zhotovených 
ročne sa do katastra dostane rádovo viac ako 200 000 
číselne určených parciel, čo v počte parciel zodpovedá 
až 200 zastavaným územiam obcí obnovených novým 
mapovaním).
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cej technológie do máp nikdy nezobrazila. Táto úloha 
súvisí s potrebou riešiť ďalšie zdokonaľovanie a spresňo-
vanie SGI KN a s potrebou sofistikovanejšieho definova-
nia procesu opravy chyby v SGI KN vrátane jeho legisla-
tívneho rámca.
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Je zrejmé, že aplikácia inštitútu VKMi znamená pod-
statný prínos pri napĺňaní uvedených úloh tvorby a aktua-
lizácie informačného systému katastra nehnuteľností.

Celoplošný priemet prevzateľných číselných výsled-
kov meraní do príslušných VKM podľa ich sortiment-
ného zloženia, t. j. buď do VKMč, alebo do VKMi, alebo 
do VKMt + SPM je jednoznačným pokrokom v úlohe 
aktualizácie fondu máp katastra oproti predchádzajú-
cemu obdobiu. Zadefinovanie VKMi je prínosom na dlho-
dobej ceste k spresneniu a zdokonaleniu máp katastra 
osobitne v etape nepriaznivého vývoja rozpočtových 
podmienok na obnovu katastrálneho operátu novým 
mapovaním a na tvorbu projektov pozemkových úprav. 
Vyhláška ÚGKK SR [10] umožnila a definovala také mera-
nie hraníc pozemkov a spravovanie máp, že sa všetky 
korektne vykonané merania môžu inkorporovať do prí-
slušnej mapy s možnosťou ich časovo a priestorovo ne-
obmedzeného rekonštruovania v teréne, a to aj v pro-
stredí máp s presnosťou nevyhovujúcou potrebám KN,
s ktorými ale kataster musí i ďalej pracovať. Tento fakt 
umožnil iba za 11 mesiacov od účinnosti spomínanej 
vyhlášky (do 1. 4. 2014) priemet uspokojivého definova-
nia hraníc 572 136 pozemkov v prostredí nečíselných 
máp, ktorých presná poloha by sa podľa predchádzajú-
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Abstrakt

Význam, počátky a poslední práce tradiční, převážně vizuální, geodetické astronomie – ve světě a hlavně u nás. Nové techno-
logie automatických astro-geodetických měření, které jsou založené na CCD senzorech, možnostech digitálního řízení přístrojů 
a použití přenosných počítačů. Ty připojené k pozorovacím přístrojům pomocí vhodných softwarů ovládají měření, shromaž-
ďují naměřená data a podle potřeby je i on-line zpracovávají. Stručně se popisují některé automatické digitální zenitové kamery 
a motorizované totální stanice.

Novelties in the Geodetic Astronomy

Abstract

Importance, beginnings and last works of the traditional, predominantly visual, geodetic astronomy – in the world and 
especially in our country. New technologies of astro-geodetic automatic measurements, based on CCD sensors, possibilities 
of digital control devices and the use of laptop computers. They are connected to observing devices and with the appropriate 
software control measurements, collect observed data and if necessary also on-line process the results of observations. Short 
description of  some digital zenith cameras and motorized total stations, used for automated observations in the new geodetic 
astronomy.

Keywords: CCD sensor, digital zenith camera, motorized total station, azimuth measurement, coordinate measurement

Novinky v geodetické astronomii
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získávání a zpracování obrazových dat, a ovšem i na vy-
užití možností výpočetní a řídící techniky – jakož i nejno-
vějších a přesnějších katalogů hvězd. Budeme se jim vě-
novat po krátkém pohledu do historie počátků geodetické 
astronomie a jejího „konce“, zejména v našich podmínkách. 
Vychází to většinou z informací internetu.

           Tři století geodetické astronomie

Počátky geodetické astronomie, jako praktické složky astro-
metrie, můžeme (pomineme-li starověkého Eratosthena
a spol.) hledat již v 18. století, v době velkých francouz-
ských stupňových měření v Peru (1736-1744) a Laponsku 
(1736 a 1737) [1]. Měřily se tam zeměpisné šířky a azimuty 
výchozích stran triangulace (pro redukci na meridián), niko-
liv však zeměpisné délky, což v té době bylo pro systema-
tickou práci obtížné. S některými tehdejšími přístroji by-
chom si dnes těžko věděli rady, ale teorie astronomických 
redukcí a všechny výpočty byly již na zcela moderní úrov-
ni. Od té doby nastal ovšem velký pokrok v observačních 
technologiích, v možnostech určování zeměpisných délek 
(nejprve chronometry, pak časové signály), i v geodetic-
kém využití astronomických měření. Při dobré vůli můžeme 
hledat počátky geodetické astronomie již u jezuity Patre 
Francisca Noëla, který v letech 1684-1708 konal astrono-
mická měření v Indii a hlavně v Číně [2]. Byla určena pro 
základní umístění map – neprováděl ovšem žádné trian-
gulace. Noël astronomicky měřil zeměpisné šířky i délky, 
přičemž čas základního poledníku určoval ve spolupráci
s pařížskou observatoří hlavně pomocí zatmění Jupitero-
vých měsíců (ale i našeho Měsíce); zjištěná přesnost země-
pisné délky byla 0,2-2,3 časových minut (3-34,5ʹ ), přesnost 
šířky do 18ʹ . Noëlova kniha s dlouhým názvem o těchto mě-
řeních (citovaná v [2]) byla vydána v pražském Klemen-
tinu roku 1710.

           Úvod

Geodetická astronomie, jak název praví, používá pozoro-
vání (měření) poloh hvězd (proto „astronomie“) nad míst-
ním obzorem k určování zeměpisné šířky, délky a azimutů 
pro geodetické účely. Výsledky slouží k umístění geodetic-
kých sítí (triangulací) na zemském elipsoidu, k jejich orien-
taci, v novější době ke zkoumání geoidu (hladinové plo-
chy oceánu myšleně „prodloužené“ pod kontinenty – las-
kavý čtenář promine zjednodušení definice), i k navázání 
pozemních a nebeských souřadnicových systémů. Existují 
také inženýrské aplikace.

Měření se konají (do nedávna konala) valnou většinou 
vizuálně, s automatickou registrací časů pozorování kon-
taktovými mikrometry, a v nejnovější době i s automatic-
kým záznamem odečtů dělených kruhů přístrojů. Foto-
elektrická a fotografická pozorování byla zcela výjimečná. 
Není asi potřebné citovat dlouhé řady učebnic geodetické 
a sférické astronomie, pojednávajících o prostředcích a způ-
sobech těchto měření i o jejich zpracování, ani knih o vyšší 
geodézii, osvětlujících využití astronomických měření (spolu 
s daty gravimetrie a nověji i kosmické geodézie) ve zkou-
mání Země.

V poslední době se však zdá, že tradiční geodetická astro-
nomie vyčerpala své možnosti. Terestrické souřadnicové 
systémy jsou hotové (definované), nová astronomická mě-
ření v sítích se (patrně téměř) nekonají. Geodeti, v okouz-
lení zřetelně vyšší přesností relativních poloh z kosmické 
geodézie (GNSS – Global Navigaton Satellite Systems: GPS, 
Glonass, Galileo, Compass atd.), jakoby zapomněli, že pouze 
astronomická měření dovedou se svými libelami a umělými 
horizonty nezávisle navazovat polohy a azimuty na směr 
lokální tížnice – a tedy „bodově“ určovat tížnicové odchyl-
ky, jsou-li dány geodetické souřadnice bodů. Ale neza-
pomněli na to docela. Kolem počátku 21. století se začaly 
objevovat nové „neosobní“ aparatury pro astronomická 
měření, založené na prostředcích digitálních technologií 
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řadnic bodů GPS projektu CS-NULRAD-92 pro určení tížni-
cových odchylek a normálních výšek. Měřilo se na pěti bo-
dech tzv. malým cirkumzenitálem VÚGTK 50/500 a zpra-
cování prokázalo vhodnost tohoto přístroje pro určování 
tížnickových odchylek [8]. A o některých experimentech
s automatizací astronomických měření (i v ČR) se zmíníme 
v dalších částech.

           Nová technika pro určování souřadnic – automa-
           tické zenitové kamery

Na počátku 20. století, roku 1911, navrhl Frank E. Ross fo-
tografický zenitteleskop (photographic zenith tube – PZT), 
přístroj pro určování času a (primárně) šířky na observato-
řích šířkové služby. Rozměrný vertikální přístroj se rtuťo-
vým horizontem pro definici svislice, důmyslnou manipu-
lací s fotografickou deskou a vytvářením časových značek 
na snímcích oblohy, se používal na mnohých observato-
řích, konajících tzv. šířkovou službu, aneb sledování pohy-
bu zemského pólu. Včetně hvězdárny Astronomického ústa-
vu v Ondřejově. Zpracování bylo dosti složité, též proto, 
že malé zorné pole, a tudíž malý počet pozorovatelných 
slabých hvězd, nutilo k vytváření individuálních (pro jed-
notlivé observatoře) katalogů jejich poloh.

V poslední době se některé PZT modernizují a automa-
tizují. Tak i ondřejovský PZT prodělal nedávno ve spolu-
práci s firmou AstroLab Brno přestavbu, kterou firma na 
své webové stránce [9] charakterizuje takto: „Zenittele-
skop firmy Zeiss byl plně robotizován. Zastaralý fotogra-
fický systém byl nahrazen speciální, pro tento účel zcela 
nově vyvinutou CCD (Charge-Coupled Device) kamerou
s vodním chlazením. Kamera byla vyvinuta ve spolupráci 
s firmou Moravské přístroje (www.mii.cz). Současně byly 
vyvinuty speciální laserové měřící metody pro přesné na-
stavení zenitteleskopu. V roce 2008 byla kompletně robo-
tizována i pozorovatelna (systém detekce srážek automa-
ticky uzavírá střechu). Celý systém je možné dálkově řídit 
přes internet (či jej předem naprogramovat), bez nutnosti 
přítomnosti pozorovatele na místě“. Podrobněji o přístroji 
a jeho použití např. v prezentaci [10] – včetně vytváření 
lokálního katalogu a jeho návaznosti na katalog Tycho-2 
(najdeme na webu).

Myšlenka automatizovaných zenitteleskopů je zákla-
dem nejnovějších polních (mobilních) přístrojů pro astro-
nomické určování zeměpisné šířky a délky [11]. Nejprve 
se (od roku 1976) objevily „polní“ fotografické zenitové 
kamery jako TZK1 (1976) a TZK2 (2000), obě z Institutu für 
Erdmessung, University of Hannover, nebo TZK3 (1986)
z Geodesy and Geodynamics Laboratory of ETH Zurich 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich; většinou 
psáno bez „ü“). Poslední dvě uvedené kamery byly poz-
ději přestavěny do podoby systémů digitálních zenitových 
kamer (Digital Zenith Camera Systems – DZCS), první se 
pak nazývá TZK2-D (Transportable Zenit-kamera 2 – Digi-
talsystem, před rokem 2002), druhá dostala název DIADEM 
(Digital Astronomical Deflection Measuring System, před 
2003). V práci [11] nalezneme výklad o základních my-
šlenkách jejich použití při zkoumání tvaru geoidu a s ná-
zvy a akronymy přístrojů se na internetu dostaneme k dal-
ším informacím. Nalézti můžeme i údaje o různých pokus-
ných, prototypových a vývojových kamerách různých pro-
veniencí, my se však věnujeme podrobněji jen těmto, které 
již dosáhly vyšší úrovně i širšího použití. Na obr. 1 je jejich 
základní celkový vzhled, přičemž se v polních pracovních

Učiňme skok do nové doby plně rozvinuté geodetické 
astronomie. Na internetu můžeme nalézt podrobný sez-
nam (snad) všech zavedených geodetických polohových 
a výškových systémů [3]. Ten obsahuje kromě názvů sys-
témů, jejich charakteristik, zdrojů informací atd. též epo-
chy jejich realizace. Prohlédneme-li tento sloupec, nalez-
neme pro polohové systémy jako nejnovější letopočet rok 
2000, kdy byly zavedeny systémy Nového Zélandu, Vene-
zuely a Japonska; nejnovější výškový systém je definován 
v Íránu (2001). Takže se zdá, že geodeti již nepotřebují 
nová astronomická měření – alespoň ne pro definici sou-
řadnicových systémů, neboť není zvykem je příliš často 
měnit. Povšimněme si proto posledních astronomických 
prací v československé základní síti, které vcelku výstižně 
charakterizují poslední stav geodetické astronomie.

Po období MGR/MGS, tj. Mezinárodního geofyzikálního 
roku (1957 a 1958) a Mezinárodní geofyzikální spolupráce 
(1959), jehož se tehdejší Geodetický a topografický ústav 
v Praze účastnil astronomickými měřeními šířky a času na 
budované Geodetické observatoři Pecný (GOPE) v Ondře-
jově, nastalo období posledních geodeticko-astronomic-
kých měření v československé základní síti. Šlo vesměs
o body na Slovensku, kde bylo v letech 1960-1964 zamě-
řeno celkem 12 nových astronomických bodů (jen šířky
a délky) a k tomu jediný bod Javorina, změřený jako Lapla-
ceův (tedy i s dvojicí azimutů na sousední body). Bylo to 
dáno stavem věží na bodech sítě. V práci J. Šuráně [4] je 
kromě počátků GOPE a MGR/MGS i přehled těchto mě-
ření, spolu se vzpomínkami na poslední astronomická mě-
ření tradičními postupy před MGR.

Nová řada astronomických bodů po roce 1960 byla cha-
rakterizována určitými změnami technologie. Souřadnice 
se na rozdíl od dřívějších pasážníků Secrétan nyní měřily 
výhradně velkými astronomickými universály Wild T4, stan-
dardně metodami Horrebow-Talcottovou (šířka) a Cinge-
rovou (délka). Časové signály se registrovaly na chrono-
grafu pomocí přijímače a elektronických relé, která zpra-
covávala i signály (sepnutí a rozepnutí kontaktů) pracov-
ního chronometru a mikrometru universálu. „Drobnou“ 
organizační novinkou bylo využití vrtulníků pro dopravu 
na výše položené horské body. A podstatné bylo, že dří-
vější víru v „neosobnost“ kontaktových mikrometrů pro 
sledování hvězd při měření času (pro určování délky) na-
hradila navazovací měření na referenčním bodě GOPE, před 
a po polních pracích, a to stejným způsobem jako v poli.
Z nich se odvozovaly nezanedbatelné a idividuální „osobní 
rovnice“ pozorovatelů pro opravy určených délek. Pak ješ-
tě následoval program tzv. fundamentálních astronomic-
kých bodů. Ty se měly měřit vždy po celou sezónu, každá 
souřadnice nejméně dvěma metodami a dvojicí observá-
torů. Těchto bodů mělo být původně 10, ale po zaměření 
devíti byla v červnu 1975 polní astronomická skupina Geo-
detického ústavu (GÚ) zrušena [4]. Astronomické body z mě-
ření let 1960-1974 byly využity při tvorbě systému S-42/83 
[5], který dnes patří mezi závazné systémy České repub-
liky (ČR) [6].

Zrušením astronomické skupiny GÚ skončila v Česko-
slovensku „velká“ geodetická astronomie, pracující v geo-
detických sítích. Byla na vysoké úrovni, odpovídající svě-
tovým standardům. V ČR zůstalo jen určování astronomic-
kých azimutů pomocí měření na Slunce při údržbě (opravě 
resp. obnově souřadnic) trigonometrických bodů, které 
stále příležitostně provádí Zeměměřický úřad, odbor geo-
detických základů [7].

Občas se ale konají ještě jiná astronomická měření. Tak 
byla v roce 1992 provedena měření astronomických sou-
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Obr. 1 Digitální zenitové kamery TZK2-D (vlevo) a DIADEM (vpravo), převzato z [11]

Tab. 1 Technické specifikace TZK2-D a DIADEM (kopie z [12])

Developer

CCD

Array size

Pixel size

Pixel scale

FOV

Exposure time

GPS

Tiltmeter

Measuring range

Accuracy (absolute)

DZCS

Universita of Hannover

Kodak KAF 1620E

1530 × 1020 px

9 × 9 μm

1,86 arc sec/px

47,2ʹ × 31,5ʹ (=0,42 deg2) 

0,2 – 0,5 s 

Z12, Ashtech

HRTM, Lippmann

±600″

0,04 – 0,05″

TZK2-D DIADEM

ETH Zurich

KAF 3603 E

3072 × 2048 px

9 × 9 μm

1,86 arc sec/px

95,2ʹ × 53,5ʹ (=1,68 deg2) 

0,2 – 0,5 s 

μ.-blox Antaris, Leica

Wyler, Zerotronic/HRTM, Lippmann

±1°/±300″

0,05 – 0,10″
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Polní sestava DZCS je tvořena vlastní kamerou, tj. objek-
tivem a CCD senzorem, spojenou s kyvadlovým náklono-
měrem, to vše namontované na základně otočné o 180° 
(princip měření zenitteleskopy). Dalšími součástmi DZCS 
jsou anténa a přijímač GPS, počítač pro řízení observace
a záznam dat, a proudové zdroje. Tab. 1 podává přehled 
sestav obou DZCS; Array size je velikost CCD v pixelech, 
Pixel size a Pixel scale je rozměr a měřítko pixelu (v mikro-
metrech a úhlových vteřinách), FOV (field of view/vision) 
zorné pole, Tiltmeter značka náklonoměru a Measuring 
range rozsah měření.

podmínkách vyskytují různé modifikace observačního 
uspořádání.

V obsáhlém pojednání [12] nalezneme popis koncepce, 
konstrukce a provedení téměř totožných kamer TZK2-D
a DIADEM, principů a postupů polních měření, zpracování 
digitálních dat měřicích CCD senzorů, astronomických re-
dukcí včetně úvah o hvězdných katalozích, o kalibracích 
(včetně náklonových senzorů), a ovšem i o přesnosti mě-
ření a o základní myšlence určování tížnicových odchylek 
těmito kamerami. Povšímněme si nejdůležitějších infor-
mací.
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Obr. 2 Zjednodušené schéma zpracování dat (kopie z [12])

Tab. 2 Přesnost měření tížnicových odchylek s užitím DZCS (kopie z [12])

Single observation

Field observation

Extended observation

Observation class

25 – 30 s

20 – 25 min

>50 – 60 min

Observation duration Single observations

1

40 – 50

>100

Processed stars

40 – 100

2 000 – 5 000

>10 000 – 20 000

Level of accuracy ( ″)

0,2

0,08

0,05

Extraction and centering of stars Image data

Image coordinates (x, y)
Observation time

(epoch) tGPS

Star catalogues
Tycho-2

UCAC

Tangent Projection

Reference stars (X, Y)

Computation of GAST
computation of apparent places (α, δ)app

Identification

Interpolation of the zenith point

Corrrections (tilt, polar motion)

Plumb line (Φ, Λ) Vertical deflect (ξ, η)

Ellipsoidal
coordinates (φ, λ)

Tilt readings
(n1, n2)I, (n1, n2)II
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Polní (Field) observace je dána (definována) druhým řád-
kem tabulky, jako rozšířenou (Extended) observaci autoři 
chápou kombinování výsledků z několika nocí. Trvání mě-
ření v tomto případě naznačuje 2 až 3 noci a 20 až 25 min 
pro jednu „polní“ observaci naznačuje možnost odměření 
několika bodů během jediné noci.

V závěru článku jeho čtyři autoři hodnotí technologii 
DZCS jako vhodné doplnění a zpřesnění gravimetrických 
určení geoidu, zejména v horských oblastech, a uvádějí 
podrobnosti o jejích konkrétních použitích. Jsou to např. 
měření ve Švýcarsku, Portugalsku, v Řecku či severním Ně-
mecku. Na internetu nalezneme informace o použití DZCS 
v Turecku (autoři Kerem HALICIOGLU, Rasim DENİZ a Haluk 
OZENER), o pokusech s prototypem v Lotyšsku (autoři 
Māris Abele, Jānis Balodis, Inese Janpaule et al.). Velmi dů-
kladný výklad o použití DZCS je v široce pojaté disertaci
o určování tížnicových odchylek [13].

Jiný směr možné automatizace geodeticko-astronomic-
kých měření, a to jak souřadnic, tak i azimutů, spočívá ve 
využití motorizovaných totálních stanic. Tou „motorizací“ 
se rozumí použití digitálně řízených motorů pro nastavení 
azimutu a výšky záměrného systému při automatickém 
zaměřování žádaných objektů (Google to vyhledá např. pro

Na obr. 2 je zjednodušené blokové schéma zpraco-
vání dat. Vidíme tam světle modré zdroje dat (včetně užíva-
ných katalogů – hledejme na internetu pro dané názvy, 
Tilt readings jsou odečty náklonoměru), tmavší jsou geo-
metrické výpočty, bez podkladu výpočetní procedury 
(GAST je pravý greenwichský hvězdný čas, apparent places 
zdánlivá místa hvězd). Všímněme si GPS jako zdroje epoch 
pozorování. Elipsoidické souřadnice (φ, λ) pocházejí z ur-
čení polohy pomocí GPS diferenciální fázovou metodou.

Tab. 2 ukazuje výslednou přesnost určování tížnico-
vých odchylek pomocí popisovaných DZCS. Podle typu 
observací (Observation class) udává trvání měření (Obser-
vation duration), počet jednotlivých (Single) observací, po-
čet zpracovaných (Processed) hvězd a úroveň (Level) přes-
nosti. Jednotlivá observace (Single observation) je defino-
vána jako měření (tj. záznam poloh hvězd na matici CCD) 
ve dvou polohách kamery s otočením o 180° a s přísluš-
nými záznamy epoch měření a údajů náklonoměru. Vět-
šinou obsahuje 20 až 50 hvězd u TZK2-D a 80 až 200 hvězd
u DIADEM; nenalezl jsem vysvětlení rozdílu těchto údajů
z textu a tab. 2 – ledaže tabulka obsahuje až výběr zpra-
covávaných hvězd podle možností katalogů, testované 
kvality měření apod.
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Obr. 3 Princip astrogeodetického měření systémem DAEDALUS – převzato z [16]

4.
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ru. Součástí systému je přenosný počítač pro řízení moto-
rizované totální stanice a přijímač GPS, jako zdroj časové
a poziční informace pro měření a jeho zpracování (obr. 3). 
Důležité jsou algoritmy pro detekci nebeských i pozem-
ních cílů, které jsou součástí programů počítače. Systém 
DAEDALUS může být kromě původního astronomického 
určení využit i pro různé práce pozemní a inženýrské geo-
dézie, zkoumání deformací apod. Podrobnější popis funkce 
systému nalezneme v [17], zejména pokud jde o rozpo-
znávání obrazů a kalibrace.

Podobný systém byl navržen a realizován i u nás, v po-
době již zmíněného MAAS-1 [14], [15]. Také zde jde o mo-
torizovanou totální stanici a automatizované zpracování 
obrazů hvězd. Práce [15] je sice zaměřena na určování 
astronomických poloh, ale v principu nic nebrání použití 
systému i pro určování azimutů; jde vlastně o předběžnou 
zprávu, bez konečných závěrů. Nepodařilo se nalézt další 
informace o vývoji a použití systému.

Na jaře 2011 předložila na ČVUT v Praze Kristýna Kitz-
bergerová zajímavou diplomovou práci, nazvanou „Vývoj 
systému pro automatické určování azimutu z měření na 
Slunce“ [18]. Charakterizuje ji autorský abstrakt: „Tato diplo-
mová práce se zabývá problematikou určování astrono-
mického azimutu pomocí hodinového úhlu z měření na 
Slunce. K tomuto účelu byl vyvinut systém pro automa-
tické sledování a pořizování snímků Slunce. Základem sys-
tému jsou motorizovaný teodolit se servopohonem a kom-
paktní fotoaparát. Tyto komponenty jsou řízeny aplikací 
nazvanou SunTraQ a pořízené snímky zpracovává aplikace 
Image_CV. Obě tyto aplikace vznikly v rámci diplomové

„motorized total station“). Jeden z takových systémů, na-
zvaný MAAS-1 (Mobilní automatizovaný astronomický sys-
tém) byl vyvinut na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT 
v Brně [14], [15].  Používá totální stanici Topcon GPT 9001A, 
doplněnou o CCD kameru a spojenou s přenosným počí-
tačem a přijímačem GPS jako primárním zdrojem časové 
informace. Počítač slouží jak pro řízení měření, tak i pro 
ukládání dat a jejich zpracování. Měření je možno ihned na 
místě vyhodnotit, k čemuž byly v Brně připraveny i vhodné 
programy, některé pro nové metody astronomických mě-
ření. Zmíníme se o MAAS-1 ještě v dalším oddílu.

           Určování azimutů – totální stanice

Součástí geodetické astronomie je kromě měření souřad-
nic i určování astronomických azimutů. To se v tradičních 
základních sítích zpravidla konalo pomocí velkých astro-
nomických universálů, v poválečném Československu pří-
stroji Wild T4. Na severní polokouli se hlavně používala 
metoda zaměřování na Polárku; na jižní polokouli je to 
složitější. Učebnice geodetické astronomie napoví i jiné me-
tody. Užívaly se také jiné přístroje, jako astronomický teo-
dolit Wild T2, a též měření na Slunce místo hvězd – s pa-
třičným vybavením (filtry). I v této oblasti dnes nastává doba 
úplné automatizace.

Příkladem je ETH projekt č. 6105 DAEDALUS [16], za-
hájený roku 2003. Byla vyvinuta malá CCD kamera, kterou 
lze snadno připojit k totální stanici místo běžného okulá-
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Obr. 4 Motorizovaná totální stanice
s fotoaparátem – převzato z [18]

5.
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Není to sice o jejich použití v astrometrii (geodetické astro-
nomii), ale pěkně vysvětluje jak ty věci, které jsou základem 
automatizovaných „novinek“ geodetické astronomie, vlast-
ně fungují.

Vyloučení osobních chyb pozorovatelů a možnost úplné 
automatizace měření v geodetické astronomii jsou hlavní 
a slibné možnosti uvažovaných „novinek“. Jejich uplatnění 
je podmíněno vývojem technologií pro řadu dosud neob-
vyklých kalibrací zařízení a zpracováním nových progra-
mů. Je přitom žádoucí počítat s vyšší přesností měření, než 
odpovídá dnešnímu stavu aparatur. Zde citovaná a další
literatura může být východiskem pro tyto práce – jistě
i tvůrci popisovaných či dalších systémů v jejich vývoji po-
kračují.

Lákavá možnost přesného (přesnějšího) lokálního určo-
vání směru tížnice v astronomickém systému souřadnic by 
patrně mohla vést k novým postupům zkoumání geoidu 
a terestrických souřadnicových systémů.

Zdá se ale, že nová technika pro astrogeodetická mě-
ření je k dispozici již dnes. Takže až (když) se geodetům za-
chce znovu a jinak zkoumat geoid, nově určovat pozice
a orientace sítí, získávat přesnější tížnicové odchylky pro 
vytyčování tunelů v horách atd. – mohou ji použít. I u nás 
jsou lidé, kteří o tom vědí a některé realizované projekty, 
které by se mohly dále rozvíjet.
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práce a jsou napsány v jazyce C++ s použitím knihoven
Qt a OpenCV“. Byla použita motorizovaná totální stanice 
Geodimeter Pro a fotoaparát značky Canon (v závěru se 
praví, že není nejvhodnější), viz obr. 4. Vše je propojené
s přenosným počítačem pro řízení měření a záznam dat
V úvodu autorka podává přehled světových i domácích
řešení automatizace geodeticko-astronomických měření 
(většinou zde výše uvedených) se skromným dodatkem, že 
„tuto diplomovou práci nelze v žádném případě s těmito 
projekty srovnávat, a to jak z finanční stránky, tak i díky ča-
sovému omezení na zpracování. Práce má sloužit hlavně 
jako pomůcka při výuce předmětu astronomické a kos-
mické geodézie jako doplněk při měření klasickými meto-
dami. Má za úkol dokázat, že lze spojit moderní techniku 
s klasickými metodami měření“.

Diplomová práce obsahuje podrobné popisy vytvoře-
ných programů v podobě zápisů algoritmů, ilustrovaných 
pohledy na obrazovku počítače. Jsou tu programy pro sle-
dování Slunce, tří různé metody automatické detekce stře-
du Slunce s ohledem na skutečný vzhled obrazu sluneč-
ního disku, metoda detekce středu nitkového kříže atd. 
Přestože pro nedostatek času nebyl systém řádně otesto-
ván a posouzena jeho přesnost, může být studium textu 
[18], zejména programů, velmi zajímavé a systém sám vý-
chodiskem pro další vývoj. Např. ve směru k automatické 
detekci pozemního cíle.

           Přehled, souhrn a hlavní problémy realizace
           systémů

Na úsvitu éry automatizovaných geodeticko-astronomic-
kých měření publikovali Gottfried Gerstbach a Helmut 
Pichler práci o malé zenitové kameře ZC-G1 pro určování 
tížnicových odchylek v obtížných podmínkách [19]. V sou-
vislosti s CCD mluví o „renesanci astrogeodézie“. V práci 
nejen popisují tuto kameru, ale uvažují i obecněji o no-
vých přístrojích astrogeodézie, zmiňují se i o možnostech 
„info-tachymetrů“ Leica a Geotronics, a naznačují některé 
problémy. Např. nutnost testování CCD čipů, vlivy sluneč-
ních filtrů, nepřesnosti programů pro hvězdy atd. A to jsou 
právě věci, pro které je ve skutečnosti přesné astrono-
mické měření automatickými zenitovými kamerami a mo-
torizovanými totálními stanicemi složitější, než by se mo-
hlo zdát.

K tradičním kalibracím, rektifikacím a opravám zenitte-
leskopů a teodolitů (osové chyby, dělené kruhy, vlastnosti 
libel, resp. náklonoměrů, distorze optiky) přibývají vlivy 
CCD senzorů. Je třeba znát velikost pixelů, příp. kalibrovat 
jejich rovnoměrnost, zajistit správné umístění senzorů – fo-
kusaci optiky a orientaci systému souřadnic CCD (v důvě-
ře, že mechanicky je dobře zajištěna kolmost optické osy 
systému a roviny senzoru). Metoda měření hvězd anebo 
Slunce musí respektovat vlastnosti zobrazení těchto ob-
jektů a podle toho je třeba koncipovat odečty a kombino-
vání hodnot pixelů. Obrazy hvězd na CCD nejsou body, ale 
plošky, jejichž rozměr je především funkcí hvězdné veli-
kosti (a vlastností optiky). Jsou ale obecně ovlivněny i scin-
tilací (změnami jasnosti) a chvěním (změnami polohy) – 
což vzhledem k časovým průběhům odečtů dat z CCD 
může vnášet systematické chyby. Obraz (obrys) Slunce je 
navíc deformován refrakcí. Tyto a možná i další efekty vstu-
pují do zpracování, a to v závislosti na použitých postu-
pech analýzy odečtů CCD. Pěkná prezentace o vlastnostech 
CCD z hlediska použití v astronomii je od Lukáše Krále [20].

Karský, G.: Novinky v geodetické astronomii



Obr. 1 Výstavní areál veletrhu

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. ze dne 16. srpna 2006 o stanovení geodetic-
kých referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání, v aktuálním znění. 
ŘEZNÍČEK, J.: Soukromé sdělení.
NOVÁK, P.-SKOUPÝ, V.: Astronomická měření v rámci GPS projektu CS-NlJL-
RAD-92. Geodetický a kartografický obzor 40(82), 1994, č. 3, s. 45-47.
Http://astrolab.webpark.cz/astrtech.htm.
RON, C.-ŠTEFKA, V.-VONDRÁK, J.: The Deflection of Local Vertical from the New 
CCD Zenith Tube at Ondrejov Observatory. Dostupné z: http://www.gislab.
up.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/RonStefkaVondrak.pdf.
HIRT, CH.-BÜRKI, B.: Status of Geodetic Astronomy at the Beginning of the 
21st Century. Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Geodäsie und 
Geoinformatik der Universität Hannover, Nr. 258, 2006, s. 81-99. Dostupné 
z: Status of Geodetic Astronomy at the Beginning of the 21st Century .
HIRT, CH. et al.: Modern Determination of Vertical Deflections Using Digital 
Zenith Cameras. J. Surv. Eng. 1, 2010, 136, p. 1-12. Dostupné z  http://spatial.
curtin.edu.au/local/docs/models/Hirt2010_JSE_zenithcamera_author-
version.pdf. Viz též ftp://aries.svf.stuba.sk/zuzi/zvislicove/Modern%20Deter-
mination%20of%20Vertical%20Deflections%20Using%20Digital%20Zenth
%20Cameras.pdf .
VOIGT, CH.: Astrogeodätische Lotabweichungen zur Validierung von Schwe-
refeldmodellen. München, Deutsche Geodätische Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Reihe C Dissertationen, Heft 
Nr. 702, 2013. Dostupné z http://dgk.badw.de/fileadmin/docs/c-702.pdf.
MACHOTKA, R.: MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko-geo-
detických tížnicových odchylek. In: Využitie modernej geodetickej techniky 
v geodetických referenčních systémech. Bratislava, Slovenská společnosť 
geodetov a kartografov 2012, s. 143-150.
MACHOTKA, R.-VONDRÁK, J.: Využití motorizované totální stanice pro auto-
matizaci astronomických měření. Geodetický a kartografický obzor 55(97), 
2009, č. 4, s. 87-92. 
BÜRKI, B.-GUILLAUME, S.: Astronomical Geodesy. ETH project_6105 –  
DAEDALUS. Dostupné z https://www.rdb.ethz.ch/projects/project_pdf.
php?proj_id=6105.
GUILLAUME, S. et al.: QDaedalus : Augmentation of Total Stations by CCD 
Sensor for Automated Contactless High-Precision Metrology. TS09I - Engi-
neering Surveying, 6002, FIG Working Week, Rome, Italy, 6-10 May 2012, 
p. 1-15. Dostupné z https://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts09i/TS09I
_guillaume_buerki_et_al_6002.pdf.
KITZBERGEROVÁ, K.: Vývoj systému pro automatické určování azimutu z mě-
ření na Slunce. [Diplomová práce.] Praha, ČVUT, Fakulta stavební, 2011,
66 s. + CD. Dostupné z http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/proj/dp/2011/
kristyna-kitzbergerova-dp-2011.pdf.
GERSTBACH, G.-PICHLER, H.: A Small CCD Zenith Camera (ZC-G1) - Develo-
loped for Rapid Geoid Monitoring in Difficult Projects. Proceedings of XIII. Nat. 
Conf. of  Yugoslav Astr., Oct. 17-20, 2002. Dostupné z http://g.gerstbach.at/
papers/CCDZenithAstroYu2td3.pdf .
KRÁL, L.: CCD kamery a jejich použití v astronomii. Dostupné z http://www.
google.cz/urlq=http://expedice.astronomie.cz/sberac05/html/prednasky/
lukas_kral/ccd_kamery/prednaska.ppt&sa=U&.

Veletrh INTERGEO 2014 Berlín

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

GaKO 61/103, 2015, číslo 1, str. 021

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 1 21

prostředků a jejichž funkce je založena na principech geode-
tické astronomie. Geodetická astronomie byla v geodézii více 
než 100 let fundamentální metodou pro určování tvaru a roz-
měrů zemského tělesa a realizaci souřadnicových referenčních 
systémů, přičemž její zlatý věk lze datovat do prvních dvou de-
setiletí po skončení druhé světové války. Poté během následu-
jícího desetiletí následoval rychlý pád v souvislosti s nástupem 
podstatně přesnějších a operativnějších metod kosmické geo-
dézie. Následně byla metoda několik let udržována prostřed-
nictvím permanentních observatoří přispívajících mezinárod-
ním službám (služba časová a pohybu pólu), načež ve druhé 
polovině let osmdesátých dvacátého století se i tento příspě-
vek ukázal pro obor nepotřebným.

Návrat geodetické astronomie a renesanci jejího významu 
z doby před padesáti a více lety tedy zřejmě očekávat nelze. 
Lze si však přát její návrat do studijních programů vysokých 
škol s patřičným rozsahem, podrobností a na patřičné úrovni, 
neboť tato disciplína je základem pro pochopení problema-
tiky souřadnic a nebeských a terestrických referenčních souřad-
nicových systémů, určování času, určování globálních geody-
namických parametrů (rotace a orientace Země) a pohybu při-
rozených a umělých kosmických těles. Spolu s matematikou tak 
přispívá k náležité intelektuální výbavě zeměměřického inže-
nýra bez ohledu na to, že jako nástroj praxe již patří minulosti.

Veletrh INTERGEO 2014 uskutečněný v německé metropoli Berlíně, ve dnech
7. až 9. 10. 2014 byl již dvacátým v pořadí (obr. 1). Jde o ojedinělé spojení 
veletrhu, kongresu a doprovodných a souběžných akcí jakou byly v tomto roč-
níku například XX. mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny, pořá-
dané ve spolupráci s DVW Berlin-Brandenburg e.V. Veletrh se v průběhu let stal 
důležitou evropskou, ale i celosvětovou akcí v oblasti geodézie, geoinformací
a pozemkových úprav. V rámci akcí pořádaných souběžně s veletrhem byl uspo-
řádán mítink české Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, 
jako pořadatele XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii 
a dálkový průzkum Země (ISPRS) v Praze v roce 2016, s potenciálními spon-
zory kongresu. V rámci veletrhu se pořádalo více jak 15 dalších schůzek celo-
světových organizací, např. FIG, ICA, ISPRS aj. Veletrh se tak stal nejen místem 
pro setkání specialistů a zástupců trhu s hardwarovými i softwarovými pro-
dukty, ale i prostorem pro jednání politických lídrů, ekonomických zástupců
a vedoucích výzkumu v oborech geomatiky. Zúčastnilo se jej 516 vystavovatelů 
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Do redakce došlo: 1. 4. 2014

Lektoroval:
Ing. Jaroslav Šimek,

VÚGTK, v. v. i., Zdiby

Poznámka lektora:
Autor se předloženým příspěvkem snaží upozornit odbornou 
veřejnost na jednu z metod určování polohy pomocí souřad-
nic, která je stále jedinou metodou určování souřadnic přiro-
zených (vztažených k tíhovému poli Země) a její aktuálnost 
dokládá na několika ojedinělých příkladech observačních apa-
ratur, které byly vytvořeny s použitím současných technických 
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Obr. 2 Prezentace firem

Obr. 3 Dálkově pilotovaný letecký systém v akci
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uzpůsobené pro snímkování z dálkově politovaných leteckých systémů jako na-
příklad  NovaSol HSI Systems nebo HySpey VNIR-1600. Poprvé bylo představeno 
letecké laserové skenovací zařízení VUX 1 vyrobené přímo pro laserové skeno-
vání z dálkově pilotovaných leteckých systémů od firmy Riegl z Rakouska. 
Představením tohoto systému pro letecké laserové skenování z dálkově pilo-
tovaných leteckých systémů se završilo úsilí rakouského výrobce uvést na trh 
plnohodnotný prostředek pro laserové skenování srovnatelný se zařízeními urče-
nými k snímání v letounech s posádkou. Skončilo tak období určování přesné 
trajektorie letu prostřednictvím sledování a měření prostorové polohy dálkově 
pilotovaného leteckého systému automatizovanými geodetickými systémy. Lze 
tedy konstatovat, že v současnosti jsou všechny typy snímacích technologií zná-
mých ze snímání z letounů s posádkou úspěšně přeneseny do prostředí dálkově 
pilotovaných leteckých systémů.

Kuloárně byly mezi experty diskutovány otázky související se zajištěním 
bezpečnosti provozu a využívání dálkově pilotovaných leteckých systémů. Le-
gislativa členských zemí Evropské unie (EU) není v této oblasti jednotná, což 
ukazuje i nedávný zákaz provozování civilních bezpilotních letounů na území 
Španělska. Evropská komise proto volá po stanovení jasných pravidel a pod-
mínek pro provoz dálkově pilotovaných leteckých systémů jednotně ve všech 
zemích EU, tato iniciativa by měla být ukončena jednotnými závaznými pra-
vidly vydanými komisí do konce roku 2016. Blíže například diskuzní příspěvky 
Martina Kaftana a Jiřího Karpeta ze společnosti Robodrone Industries, s. r. o.,
a Jakuba Karase z firmy UpVision, s. r. o., které jsou dostupné na internetu.

Ing. Václav Šafář,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, v. v. i.,
foto: www.intergeo.de

Slunný podzimní den 5. 11. 2014 uvítal účastníky druhého společného jednání 
delegací názvoslovných autorit tří slovanských států. Prvního společného zase-
dání v Praze v roce 2013 se ještě neúčastnila slovenská delegace. Varšavské 
jednání se zabývalo terminologickými problémy, ale také problémy, které při-
náší každodenní praxe při standardizaci geografických jmen členům jednotli-
vých komisí. Vzhledem k tomu, že všichni hovořili některým ze západoslovan-
ských jazyků, bylo jednání unikátní tím, že každý mohl použít svůj národní ja-
zyk a žádné informace se neztratily překladem. Jednání tedy bylo vedeno čes-
ky, slovensky a polsky.

Jednání se účastnilo jedenáct expertů ze čtyř názvoslovných komisí (NK) tří 
států a bylo prezentováno dvanáct odborných příspěvků. Na jednání se sešli 
experti z těchto komisí: Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG), Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych (KNMiOF), NK Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ÚGKK SR) a NK Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK).

Vedoucími delegací byli prof. dr. hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska za KSNG, 
prof. dr. hab. Barbara Czopek-Kopciuch za KNMiOF (obr. 1), RNDr. Mária Kováčová 
za NK ÚGKK SR (obr. 2, str. 23) a PhDr. Vladimír Liščák, CSc., za NK ČÚZK. Na 
jednání přivítal účastníky ředitel Departamentu Geodezji, Kartografii i Syste-
mów Informacji Geograficznej Mgr. Jerzy Zieliński.

K obsahu jednotlivých příspěvků:
Prof. dr. hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Glossary of Terms for the Standar-

dization of Geographical Names – GTSGN) informovala o přípravě polské ná-
rodní verze terminologického slovníku GTSGN, kdy odborníkem na lexikografii 
byla vytvořena logická struktura slovníku i jednotlivých hesel, jehož návrh bude 
přednesen i na jednání skupiny pro terminologii United Nations Group of Experts 
on Geographical Names (UNGEGN). Návrh se zabývá také taxonomií a rovněž 
jsou připravovány nové překlady hesel do polštiny.

(obr. 2 dole) ze 30 zemí ze všech kontinentů a navštívilo ho přes 16 000 
návštěvníků z oblasti vědy, hospodářství a podnikání z 90 zemí. Tato vysoká 
účast expertů ze všech oblastí geodézie, geoinformací a pozemkových úprav 
je základem pro komunikaci, výměnu zkušeností a prohloubení obchodních 
kontaktů mezi účastníky. 

Již v průběhu jara roku 2014 bylo v anoncích na veletrh pořadateli uváděno 
jako jedno z hlavních témat veletrhu téma RPAS – dálkově pilotovaných letec-
kých systémů (Remotely Piloted Aircraft Systems). První systémy se objevily na 
veletrzích INTERGEO již v letech 2009 a 2010, ale pro tento ročník byly pořa-
datelem všechny firmy vyzvány, aby se zaměřily ve svých expozicích na tento 
fenomén doby. Celkově tak přes 20 firem a institucí vystavovalo na místě v součtu 
přes 60 létajících prostředků bez posádky, avšak řada dalších firem, které ne-
měly na výstavě fyzicky tato zařízení, je v podobě reklamních tiskovin nabízela 
k prodeji, jako například asi největší producent těchto zařízení na světě China 
Drone Factory Association.  Byly tak představeny letouny „klasického vzhledu“, 
létající monokřídla, helikoptéry do nosnosti 60 kg a dále bylo představeno více 
jak třicet typů multikoptér (obr. 3). Mimo vlastních nosičů byla vystavována 
řada snímačů pro použití ve všech spektrálních pásmech obvyklých pro zařízení po-
užívaná při snímkování v letounech s posádkou. K vidění tak byla řada kamer pro 
snímkování v oblasti RGB, R a IR, kdy si lze vybrat pro použití v dálkově piloto-
vaných systémech od speciálních kamer v ceně stovek tisíc korun jako například
IXU AERIAL CAMERA SYSTEM od firmy PhaseOne, Ltd., po běžné komerční (nebo 
mírně upravené) digitální zrcadlovky nebo kompaktní fotoaparáty s pevným 
ohniskem. Rovněž je na trhu řada termálních kamer určených pro dálkově piloto-
vané letecké systémy. V oblasti multispektrálních kamer lze uvést například 6kaná-
lovou kameru Mini-MCA amerického výrobce Tetracam, Inc. Pro hyperspektrální 
snímkování je na trhu k dispozici celá řada hyperspektrálních kamer založených 
buď na Fabry-Perotově principu (finská MEMS-FPI), nebo na klasické konstrukci
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Obr. 1 Zleva B. Czopek-Kopciuch a E. Wolnicz-Pawłowska

Obr. 2 Zleva M. Kováčová a I. Valentová
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Prof. dr. hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Komisja Nazw Miejscowości i Obiek-
tów Fizjograficznych działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji) před-
stavila NK, která je zřízena pro standardizaci geografických jmen na území 
Polska. NK se zabývá především jazykovou správností (korekturami, jazyko-
vými úpravami a zkracováním jmen) v úředním jazyce, vede i místní pojmeno-
vání, a to včetně lokálních jazyků a lokálních jmen (viz předchozí příspěvek)
a nářečních podob. Rozbory stávajících jmen shromažďuje postupně informace 
o vývoji jazyka a osídlení, o pozůstatcích místních jmen a vede také historická 
jména. Změny jmen se projednávají na jednáních pracovních skupin, aby se k 
nim mohli vyjádřit jazykovědci a historici a potvrzuje je ministerská komise. 
Jména pak slouží především státní správě, ale také obyvatelstvu i turistům
k orientaci. Za tímto účelem jsou také jména pro standardizaci vybírána nebo 
upravována. Posledním doplněným objektem byla jména polských jeskyní.

Mgr. Justyna Kacprzak (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – PRNG) 
informovala o Národním registru geografických jmen, který ukládá data do data-
báze Oracle. Tato klientská aplikace je postavena nad produktem firmy Esri ArcGIS.

RNDr. Mária Kováčová (Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky) představila NK, která má dvě sekce: pro stan-
dardizaci geografických jmen ve SR a pro geografická jména ve světě. His-
torie standardizace v SR je podobná jako v České republice (ČR). Databáze 
geografických názvů, vytvořená v letech 1995 až 2003 je průběžně aktualizo-
vána. V roce 2013 byla databáze překlopena do Základní báze údajů pro geo-
grafický informační systém (ZB GIS), která je aktualizována dvakrát ročně. Po 
vyřešení technických problémů se budou standardizovaná jména vést pouze 
v ZB GIS. V této etapě jsou doplňována a standardizována především jména 
z katastrálních map a z lesnických map. Zároveň se ke jménům doplňují další 
atributy, jako jsou např. variantní jména, zjištěná ze starších kartografických 
děl. Jména z území SR a vybrané seznamy slovenských vžitých jmen (exo-
nym) jsou přístupné na webové stránce ÚGKK SR a na geoportálu na adrese: 
http://www.skgeodesy.sk/sk/.

Dále zazněly příspěvky členů delegace NK ČÚZK a Sekretariátu NK.
PhDr. Vladimír Liščák, CSc. (Práce a plány NK ČÚZK) informoval o činnosti 

NK, která pracuje jednak na zasedáních, v mezidobí mezi zasedáními pracují
k jednotlivým tématům odborné pracovní skupiny, složené z členů NK a z při-
zvaných odborníků. V plánu NK je pro rok 2015 dokončení názvoslovného sez-
namu Jména Evropy a dalšího vydání publikace Geografická jména České 
republiky.

Irena Švehlová, prom. fil. a hist. (Jména spravovaná sekretariátem Názvo-
slovné komise) informovala o jménech standardizovaných na území ČR, která 
jsou vedena v databázi Geonames. Ta mimo to obsahuje i místní jména. Jména 
mimo území ČR jsou vedena v kartotékách a seznamech ve formátu XLS. Po-
stupně budou všechna jména umístěna v databázi, ve které bude možné na 
webu vyhledávat nad mapovými podklady.

Ing. Tomáš Marek (Kritický pohled na výběr termínů v Glossary of  Terms for 
the Standardization of Geographical Names) upozornil, že slovník obsahuje 
řadu termínů, které se standardizací nemají nic společného. Jde o termíny z obo-
ru informatiky, dat a databází. Dále informoval o nutnosti zvážit užívání ter-
mínů z oblasti typografie, polygrafie a počítačové grafiky. Slovník je volně
k dispozici na: https://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/
Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy.aspx.

PhDr. Milan Harvalík, PhD. (Porovnání GTSGN UNGEGN a obdobného odbor-
ného slovníku organizace International Congress of Onomastic Sciences – ICOS) 
informoval, že v současné době jsou oba slovníky dále rozvíjeny, a to zčásti za 
účasti stejných odborníků. Termíny a jejich definice jsou kontrolovány rodilými 
mluvčími, mimo anglické verze je také verze francouzská a německá. Pracovní 
skupina má více na zřeteli rozdílnost jazyků a více chápe terminologické po-
třeby např. slovanských jazyků. Více na http://www.icosweb.net/index.php/
terminology.html.

O příspěvcích se rozvinula diskuse a jejím závěrem bylo konstatování, že 
společná témata pomáhají najít řešení problémů jednotlivým národním komi-
sím a zkušenosti a náměty z jednání budou přeneseny do jejich práce. Příspěv-
ky, přednesené na setkání budou vhodným způsobem zveřejněny v odborném 
tisku v Polsku. 

Prof. dr. hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Komisja Standaryzacji Nazw Geo-
graficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie 
Kraju) představila plány NK na doplnění standardizovaných jmen i pro význačné 
stavby. U standardizovaných jmen jsou postupně doplňovány gramatické cha-
rakteristiky, a to včetně pádů a připravují se zvukové podoby jmen. Zároveň 
jsou připravovány teoretické materiály k transliteraci a transkripci, k exony-
mům a jejich užívání. Budou aktualizovány Státy světa a v plánu je vytvoření 
politické mapy světa. Na stránkách NK jsou i všechny rezoluce UNGEGN.

Mgr. Maciej Zych (Nazwy obiektów transgranicznych położonych na gra-
nicy polsko-czeskiej) informoval o rozdílech v pojmenování na česko-polské 
hranici, která měří 762 km. V průběhu století se hranice několikrát měnila a ustá-
lila se až po 2. světové válce, je na ní v současné době 360 pojmenovaných 
objektů, nejvíce z nich jsou oronyma a po nich následují hydronyma. 59 % 
pojmenovaných objektů má i české i polské jméno, 18 % má pouze české jmé-
no a 23 % má pouze polské jméno. Rozdíly v pojmenování se budou společně 
řešit v následujících letech.

Mgr. Maciej Zych (Nazwy w językach mniejszości w Polsce) informoval
o existenci zákona v Polsku (platný od roku 2005) o menšinových jazycích
a regionálních nářečích. Celkem je v Polsku uznáno 9 národnostních menšin 
(arménská, běloruská, česká, litevská, německá, ruská, slovenská, ukrajinská
a židovská), navíc ještě 4 etnické menšiny (Karaimové - Krymští Tataři, Lem-
kové, Romové a Tataři). K tomu je ještě uznán regionální jazyk, a to kašubština. 
Dohromady se jinými jazyky dorozumívá asi 306 000 osob. S tím se musela 
vypořádat i NK, a to podle jednotlivých jazyků. Bylo připraveno nad mapou 
správního dělení i rozdělení převažujícího jazyka, a to na úrovni gmin (přibližně 
odpovídají českým obcím s rozšířenou působností). Nad takto podrobnými pod-
klady pokračuje práce odborníků na místně užívaný jazyk. Nejen v mapách, ale 
i na místním značení přibývají postupně dvoujazyčné texty.
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Obr. 1 Exkurze v Jaderné elektrárně Temelín

Obr. 2 Zasedání sjezdu SDMG

21. konference a 9. sjezd Společnosti 
důlních měřičů a geologů

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Ohlédnutí za konferencí GIS Esri
v Praze 
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ČR (F. Závada, L. Lučan, J. Čížek). Program konference doplnily příspěvky Česká 
speleologická společnost a její mezinárodní aktivity (J. Weigel, R. Kratochvíl)
a nepublikovaná Zpráva ze 42. zasedání prezídia ISM a konference AIMS, které 
se konaly 11. – 15. 8. 2014 v australském Sydney (Jan Blín).

Vyhledávanou součástí konference jsou každoročně exkurze, jejichž cílem 
tentokráte byly Chýnovské jeskyně, Jaderná elektrárna Temelín (obr. 1), Muzeum 
čokolády a marcipánu v Táboře a Husitské muzeum v Táboře.

V rámci 21. konference se také uskutečnil 9. sjezd SDMG (obr. 2), kterého se 
zúčastnilo 50 z 57 zaregistrovaných účastníků. Byla zvolena devítičlenná rada

SDMG, předsedou se stal Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA (Vršanská uhelná, a. s., 
Most), místopředsedkyní doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. (VŠB-TU – HGF, Institut
kombinovaného studia, Most). Na sjezdu byly předány medaile akademika 
Františka Čechury Ing. Haně Štěpánkové (VŠB-TU) a Jitce Kripnerové (Vršanská 
uhelná, a. s., Most), za kterou medaili převzal Jan Blín.
Do dalšího roku činnosti našim kolegům přejeme Zdař Bůh!

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

foto: doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.,
VŠB-TU

Ve dnech 22. a 23. 10. 2014 se v pražském Kongresovém centru konala již
23. konference GIS Esri. Konference se těší obrovskému zájmu mnoha od-
borníků z nejrůznějších oborů, kteří využívají geografické informační systémy 

V závěrečné diskuzi se členové delegací NK shodli, že spolupráce by měla 
pokračovat pravidelnými setkání s přibližně roční periodou a hostitelské země 
se budou střídat. Na řadě je tedy v roce 2015 NK ze SR.

Irena Švehlová, prom. fil. a hist.,
Zeměměřický úřad, Praha,

RNDr. Mária Kováčová,
ÚGKK SR

foto: Ing. Tomáš Marek,
Zeměměřický úřad, Praha

Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) uspořádala svou tradiční, tento-
krát už dvacátou první, konferenci pod názvem Geodézie a Důlní měřictví
2014 v táborském hotelu Palcát ve dnech 13. až 15. 10. 2014 za účasti 86 
odborníků z praxe, škol i profesních institucí. Spolupořadateli byli stejně jako
v minulých letech Institut geodézie a důlního měřictví (IGDM) Hornicko-geo-
logické fakulty (HGF) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TU), Katedra geodézie Stavební fakulty STU v Bratislavě, Ústav geodézie, 
kartografie a geografických informačních systémů Fakulty BERG TU v Košicích 
a Glówny Institut Górnictwa Katovice. Konferenční materiály, tedy tištěný Sbor-
ník anotací s vloženým kompaktním diskem s plným textem 23 referátů pořa-
datelé opět věnovali do knihovny ODIS ve Výzkumném ústavu geodetickém, 
topografickém a kartografickém, v. v. i., Zdiby, kde jsou všem případným zá-
jemcům k dispozici. V dalším stručném přehledu jsou v závorce uvedena jména 
autorů bez titulů.

Nejfrekventovanějšími byly příspěvky týkající se běžné praxe. Do této sku-
piny patřily Využití kontrolní jednotky Trimble Slate při vrtných pracích před 
postupem rýpadel KU300 (J. Bláha, P. Stanislav), Monitoring Slatinické výsyp-
ky (Josef Blín, Jan Blín, M. Mikoláš), Testovanie a kontrola geodetických prí-
strojov – technické normy (J. Ježko), Etapová nivelace nad velkolomem ČSA
v Krušných horách (T. Jiřikovský), Przykład dostosowania konstrukcji obiektu 
mostowego do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej (P. Kalisz, M. Zięba), 
Meranie posunov a pretvorení banských priestorov metódou TLS (Ľ. Kovanič), 
Prognozy deformacji powierzchni w świetle deformacji określanych pomia-
rowo metodami geodezyjnymi (A. Kowalski), Vodorovné pohyby na poddo-
lovaném území (J. Schenk), Měřické práce na tunelu Bancarevo, Srbsko
(L. Zákravský, L. Růžička, P. Žáček). Ve sborníku nejsou uvedeny referáty Přes-
nost kubaturního měření skládek uhlí při použití letecké fotogrammetrie
(S. Dejl, V. Kříž, P. Miltner) a Využití 3D v (zahraničním) těžebním průmyslu
(M. Přikryl).

Novou techniku přiblížily příspěvky Budoucnost leteckého mapování auto-
nomními drony (J. Koliáš, Josef Blín, Jan Blín), Dálkově pilotované letecké sys-
témy – alternativa pro určení objemu odtěžené horniny při povrchovém dobý-
vání (V. Šafář), Skenovací metody automatického geodetického monitoringu 
(D. Šantora). K počítačovému zpracování a teorii byly zaměřeny referáty Tes-
tování 3D modelů vytvořených technologií Structure from motion v softwaru 
Photoscan (T. Jiroušek, D. Vrublová, R. Kapica), Prezentácia 3D GIS na webe 
prostredníctvom VRML a X3D (Š. Kuzevič, Ž. Kuzevičová, M. Gergeľová), Porov-
nanie spracovania GNSS vektorov MNŠ a robustnými M-odhadovacimi metó-
dami (S. Labant, R. Weiss, J. Gašinec, P. Kukučka) a Fyzikálny model refrakcie 
vplývajúci na presnosť určovania výšok (Š. Sokol, M. Bajtala, M. Lipták).

Několik autorů se věnovalo historii oboru: Historie nivelačních systémů
v Ostravsko-karvinském revíru (I. Černý, J. Klát), Osobnosti důlního měřictví
v Ostravsko-karvinském revíru (J. Klát), Důl Otto (Bruno) v Prunéřově (asi 1859 
až 1906, M. Klvaňa), Dokumentace historické těžební lokality V Zrcadlech
(R. Kratochvíl, K. Chalupková, K. Matušková) a Vývoj tíhových systémů na území 
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Obr. 1 P. Seidl zahájil konferenci

Obr. 2 Se zájmem se setkaly internetové aplikace GIS

Obr. 3 Stánek technické podpory

O seminář Nemofora
ke GeoInfoStrategii byl velký zájem
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První den byl završen společenským večerem, který plynule navázal na skon-
čení posledních přednášek. Mnoho účastníků tento čas využilo k pracovním 
diskuzím s kolegy z firmy ARCDATA či jiných organizací, k navazování nových
a prohlubování stávajících pracovních vztahů, nebo jen k obecné diskuzi
s přáteli.

Druhý den byl program volnější než den první. Účast též nebyla tak hojná, 
ostatně tak tomu bývá každý rok. Program byl opět rozdělen do několika para-
lelních sekcí. Účastníci navštěvovali uživatelské přednášky kolegů z různých 
institucí o využívání GIS v jejich prostředí. Stále populární jsou i workshopy 
firmy ARCDATA presentující jak některé novinky v produktech Esri, tak i tipy 
a triky při používání existujících aplikací. K setkání účastníků byl opět využí-
ván prostor mezi jednotlivými bloky přednášek.

Jak P. Seidl konferenci uvedl, tak ji i uzavřel. Poděkoval všem, kdo se podíleli 
na její organizaci, i všem účastníkům a vyslovil přání, aby se za rok všichni 
opět sešli, a tím byla 23. konference GIS Esri v Praze oficiálně ukončena.

Mgr. Petra Zelená,
Ing. Tomáš Marek,

Zeměměřický úřad, Praha
foto: www.arcdata.cz

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice 
(ČR) do roku 2020 (GeoInfoStrategie) je jedním z hlavních zájmových témat 
sdružení Nemoforum, které již více než patnáct let (od října 1999) poskytuje 
platformu pro diskusi a spolupráci institucí veřejné správy s profesními orga-
nizacemi, komorami a spolky i univerzitami působícími v oblasti prostorových 
dat. Seminář s názvem GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové 
etapy uspořádalo 13. 11. 2014 Nemoforum ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra (MV) a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) v konfe-
renčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8-Kobyli-
sích. V roce 2014 byl již třetí odborně-osvětovou a diskusní akcí Nemofora. 

Seminář zahájila předsedkyně Nemofora Ing. Veronika Nedvědová, která při-
pomněla, že tématice infrastruktury pro prostorové informace se Nemoforum 
věnuje dlouhodobě, a poukázala na návaznost na seminář k přípravě GeoInfo-
Strategie (GISTR) z ledna 2013, zaměřený na mezinárodní souvislosti a zahra-
niční podněty.

Prvním příspěvkem úvodního bloku bylo vystoupení RNDr. Evy Kubátové 
(MV – obr. 1, str. 26), působící v roli tajemnice Řídícího výboru projektu GISTR 
a koordinátorky projektu tvorby GeoInfoStrategie. E. Kubátová shrnula „Základní 
informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie“, jehož realizace byla zahájena 
před dvěma lety na základě usnesení vlády ČR (č. 837 ze dne 14. 11. 2012). 
V průběhu projektu se ke skupině institucí zastoupených v Řídícím výboru (MV,

(GIS) nebo výstupy z nich. Zájem dokazuje i pořadatelem, firmou ARCDATA 
PRAHA, zveřejněný počet 850 registrovaných účastníků.

Konferenci opět uvedl a velice žádanou dopolední sekci prvního dne mode-
roval Petr Seidl (obr. 1 dole), ředitel ARCDATA PRAHA, s. r. o. Ústředním téma-
tem hlavního bloku byla „voda“ a toto téma řečníci rozebírali z různých úhlů po-
hledu. Bohumír Jánský referoval o objevování pramenů Amazonky, Jakub Lang-
hammer o využití dronů a fotogrammetrie v hydrologii, Jan Daňhelka o oběhu 
vody v krajině a Miroslav Bárta o vlivu vody na starověkou civilizaci stavitelů 
pyramid. Na jiné téma byla přednáška Tomáše Lebedy o neplatných hlasech ve 
volbách. Mimo obsahu mohla posluchače zaujmout i forma prezentace. Před-
nášející se nemohl do Prahy dostavit, přednášel proto z Olomouce a poslu-
chačům byla přednáška zprostředkována pomocí audiovideopřenosu. Neblaze ji 
zprvu ovlivnily technické komplikace, které se podařilo brzy odstranit.

Odpolední program byl rozdělen do několika sekcí a účastníci si mohli vy-
brat přednášky dle svého zájmu. Mezi přednášejícími nechyběl ani zahraniční 
odborník Esri Jim McKinney, který představoval novinky ve vývoji ArcGIS. V pro-
gramu byl vymezen prostor pro neformální setkání účastníků při pracovním 
obědě či přestávkách na občerstvení. V této době si účastníci také mohli pro-
hlédnout vystavené postery, současné i staré mapy velkého formátu nebo se 
zájmem zkoušeli různé internetové aplikace GIS (obr. 2). Byla pro ně připra-
vena i soutěž v poznávání družicových snímků a nechyběl ani stánek technické 
podpory produktů Esri (obr. 3).
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Obr. 1 Zahájení prezentace E. Kubátové na téma
Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie

Obr. 2 J. Čtyroký při prezentaci k etapám
implementace GeoInfoStrategie

Obr. 3 V diskusním bloku vystoupil i M. Kocáb
(Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, v. v. i.)
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Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, člen ZT GISTR) 
se zaměřil na „Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti pros-
torových informací“. Akční plán GISTR by měl specifikovat opatření nezbytná 
pro rozvoj lidských zdrojů, pro vybudování komplexní vzdělávací infrastruktury 
a zajištění kvalitních vzdělávacích aktivit v oblasti prostorových informací a defi-
novat rovněž priority aplikovaného výzkumu v oblasti NIPI v ČR do roku 2020.

„Využívání prostorových informací třetími stranami“ byl název prezentace, 
kterou přednesl RNDr. Roman Kamarýt (ICT Unie), vedoucí Pracovní skupiny pro 
konkurenceschopnost. Zdůraznil nutnost vytvoření vhodných podmínek pro co
nejširší využívání prostorových informací celou společností, tedy nejen veřej-
nou správou, ale i komerční a akademickou sférou. Dále v prezentaci formuloval 
obecné požadavky na GISTR z pohledu komerční sféry, které doplnil podrob-
nějšími specifikacemi pro příklady práce s prostorovými informacemi v různých 
tematických oblastech.

Po přestávce zazněly dva příspěvky Ing. Tomáše Hrabíka (ICZ, a. s., člen ZT 
GISTR) – nejprve téma „Národní integrační platforma pro prostorové informace“ 
(NIPPI). NIPPI je technologická platforma pro integraci a publikování sdílených 
služeb pro prostorové informace. Cílem NIPPI je vytvořit prostředí, ve kterém 
bude možno na základě dostupných sad prostorových dat a poskytovaných
služeb nad prostorovými daty zprostředkovat informace pomocí definova-
ných služeb pro rozhodování v agendách veřejné správy a rovněž pro publi-
kační místa sloužící veřejnosti (Národní geoportál, Czech POINT, datové schrán-
ky, webové služby). V příspěvku na téma „Národní geoportál“ (NGP) T. Hrabík 
mimo jiné uvedl, že cílem vybudování NGP je vytvořit rozhraní pro přístup
k prostorovým datům a službám pořizovaným a aktualizovaným veřejnou sprá-
vou. NGP bude součástí národní infrastruktury pro prostorové informace, bude 
využívat služeb NIPPI a služeb informačního systému základních registrů.

Program semináře uzavřel tématem „Národní sada prostorových objektů“ 
(NaSaPO) Ing. Pavel Matějka (mandatář pro projekt Digitální mapa veřejné sprá-
vy Libereckého kraje), vedoucí Pracovní skupiny pro Národní sadu prostorových 
objektů. NaSaPO je jedním z cílů GeoInfoStrategie - garantovaná a harmonizo-
vaná data NaSaPO by se měla stát závazným podkladem pro veškeré agendy 
veřejné správy a tvorbu státního mapového díla. V prezentaci podrobněji charak-
terizoval návrh implementační strategie pro vytvoření NaSaPO a uvedl předpo-
kládané vlastnosti této sady prostorových objektů, možné zdroje pro její prvotní 
naplnění a další souvislosti i věcné dopady. 

Po každém z tří přednáškových bloků byl prostor pro diskusi, a je jistě pozi-
tivní, že jej účastníci semináře využili k četným dotazům či připomínkám k pre-
zentovaným tématům. Za ČÚZK v diskusi vystoupil předseda Ing. Karel Večeře, 
který mimo jiné uvedl některé kritické připomínky ČÚZK ke GISTR a upozornil 
na úskalí časového plánu implementace GISTR v souvislosti s přepokládanou 
tvorbou nového legislativního rámce. V závěrečném diskusním bloku (obr. 3) 
pak přednášející (jako členové zpracovatelského týmu resp. pracovních skupin 
GISTR) reagovali na dotazy a podněty z pléna, formulované zástupci soukro-

ČÚZK, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo dopravy – MD) připojilo i Ministerstvo financí (od 
května 2014), což lze považovat za velmi významný krok směrem k podpoře 
financování projektu. První etapa byla završena zpracováním materiálu Stra-
tegie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020, který 
byl v září 2014 bez rozporu předložen vládě a v říjnu vládou schválen (usnesení 
vlády ČR č. 815 ze dne 8. 10. 2014). Další bezprostředně navazující etapou 
projektu bude příprava návrhu Akčního plánu GISTR (do 30. 6. 2015), kte-
rému se bude věnovat zpracovatelský tým spolu s pracovními skupinami, zříze-
nými v průběhu projektu. 

Dalším přednášejícím byl vedoucí Zpracovatelského týmu (ZT) Mgr. Jiří Čtyroký 
(Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – obr. 2), který v příspěvku nazvaném 
„Jak dál? – Implementace GeoInfoStrategie“ nastínil strukturu Akčního plánu 
GISTR a etapy implementace GISTR, jež bude vyžadovat rovněž ustavení no-
vého právního rámce. Organizační struktura projektu bude rozšířena o tři nové 
pracovní skupiny: pro standardy a terminologii, pro legislativu a služby veřejné 
správy a pro lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace.

Druhý blok prezentací zahájil Ing. Bc. Jan Kmínek (ČÚZK, člen ZT GISTR) té-
matem „Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací“. Regu-
lační rámec, v současné době roztříštěný a neúplný, zahrnuje právní předpisy, 
technické normy a standardy (národní i mezinárodní). Implementace GISTR 
bude zahrnovat analýzu současného stavu a návrh koncepce změny regulač-
ního rámce. V oblasti koordinace je zřejmá potřeba koordinačního subjektu na 
vládní úrovni, který by měl kompetence koordinovat přípravu hlavních kon-
cepčních prvků národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), legis-
lativní návrhy a financování GISTR.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 4 Účastníci semináře

Roky ubiehajú každému, a tak dňa 1. 12. 
2014, v dobrom zdraví a sviežosti, roz-
šíril rady sedemdesiatnikov aj doc. Ing. 
Jozef Čižmár, PhD.

Rodák z Moravského Svätého Jána 
(okres Senica), maturoval v roku 1963 
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole 
v Malackách. Odbor geodézia a karto-
grafia skončil na Stavebnej fakulte (SvF) 
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) 
v Bratislave v roku 1968 a nastúpil do 
Kartografie, n. p., Bratislava. Tu bol v ro-
koch 1969 a 1970 vedúcim oddelenia 
organizácie a riadenia výroby a po jeho

70 rokov doc. Ing. Jozefa Čižmára, PhD.

Je priam nepredstaviteľné, čo všetko sa 
vmestí do životopisu za 80 rokov. Preto 
nie je ľahké napísať o významnom slo-
venskom geografovi prof. RNDr. Jozefovi 
Krchovi, DrSc., všetko to podstatné, čo
k jeho životu a práci patrí. Na 80-ročnej 
ceste muselo byť veľa významných míľni-
kov a podstatných skutočností. V zhus-
tenom rade si ich pripomeňme.

Jubilant sa narodil 6. 11. 1934 v Čič-
manoch, okres Žilina. Stredoškolské štú-
dium absolvoval na Gymnáziu Janka Kráľa 
v Zlatých Moravciach, kde v roku 1953 ma-
turoval. Potom pokračoval v štúdiu geo-

K životnému jubileu prof. RNDr. 
Jozefa Krcha, DrSc.
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grafickej kartografie na Geologicko-geografickej fakulte Univerzity Karlovej 
v Prahe, v rámci ktorého navštevoval aj prednášky z geodézie a fotogramet-
rie na Českom vysokom učení technickom. Po skončení štúdia v roku 1958 na-
stúpil do Kartografického a reprodukčného ústavu v Modre-Harmónii (okres 
Pezinok), kde pracoval vo funkcii zodpovedného redaktora do roku 1962.
V tomto roku prešiel na Katedru fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty 
(PríF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ako odborný asistent na kar-
tografiu.

Už počas štúdia v Prahe mali na J. Krcha veľký vplyv prof. RNDr. K. Kuchař
a prof. RNDr. B. Šalamon. Intenzívny styk najmä s prof. B. Šalamonom, aj po 
skončení štúdia, zásadne ovplyvnil jeho odborný a vedecký profil.

Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1972 a za docenta pre odbor 
kartografia bol vymenovaný v roku 1979. V roku 1985 sa doc. Krcho, CSc., stal 
vedúcim oddelenia kartografie Katedry fyzickej geografie a kartografie PríF UK 
a v roku 1991 získal vedeckú hodnosť doktora geografických vied. Od 1. 2. 1991 
do 31. 1. 1997 vykonával akademickú funkciu dekana PríF UK. V roku 1992 bol 
vymenovaný za profesora pre odbor kartografia. Ako dekan PríF UK venoval 
prof. Krcho, DrSc., veľkú pozornosť modernizácii výučby a v roku 1993 založil, 
následne vybudoval a viedol Katedru kartografie, geoinformatiky a diaľkového 
prieskumu Zeme PríF UK. Jej vedúcim bol do 31. 8. 1996 a od 1. 9. 1998 do
31. 8. 2002.

Prof. Krcho, DrSc., bol školiteľom doktorandov, predsedom komisií na obha-
joby doktorandských a doktorských dizertačných prác z vedných odborov kar-
tografia a geoinformatika a členom vedeckých rád PríF UK, Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a UK. V rokoch 2000 až 2002 bol 
poradcom ministra pôdohospodárstva SR na informatizáciu rezortu a vybudo-
vanie integrovaného informačného systému rezortu. Mal rozsiahlu prednáš-
kovú (doma a najmä v zahraničí) činnosť.

Popri pedagogickej činnosti sa prof. Krcho aktívne zapájal do riešenia vý-
skumných úloh (v Bratislave spolupracoval s organizáciami: Dopravoprojekt; 
Geodetický ústav, n. p.; Výskumný ústav geodézie a kartografie; Slovenský hydro-
meteorologický ústav). V rokoch 1991 až 1996 bola PríF UK, pod záštitou prof. 
Krcha, DrSc., vedeckým garantom monitoringu vplyvu sústavy vodných diel 
Gabčíkovo-Nagymaros na životné prostredie v oblasti Dunaja. Výsledky sa vy-
užili aj pre Medzinárodný súdny dvor v Haagu (Holandsko).

Prof. Krcho je autorom 7 monografií a autorom alebo spoluautorom 78
odborných a vedeckých prác. Okrem iného rozpracoval aj teóriu komplexné-
ho digitálneho modelu reliéfu a jeho interdisciplinárnych aplikácií. Čitatelia 
časopisu Geodetický a kartografický obzor ho poznajú ako autora viacerých 
článkov. Je nositeľom mnohých vyznamenaní. Do dôchodku odišiel 30. 6. 
2004.

Do ďalších rokov želáme prof. RNDr. Jozefovi Krchovi, DrSc., čestnému a pra-
covitému človekovi, ako profesijne blízkemu, veľa zdravia, pohodu a spokojnosť 
v osobnom živote a príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

mého sektoru, veřejné správy i akademické sféry z oborů souvisejících s pořizová-
ním, správou, zpracováním a využíváním prostorových dat a informací. Zájem 
byl též o názory zástupců MD, jak k problematice datových sad garantovaných 
MD, tak i k prostorovým datům ve vazbě na spolupráci s Evropskou kosmickou 
agenturou. 

Počet zájemců o účast na semináři překročil kapacitní možnosti zcela zaplně-
ného konferenčního sálu (obr. 4), a tak více než 10 dní před uzávěrkou při-
hlášek bylo nutné registraci ukončit. Potvrdilo se, že zejména profesní komu-
nita si uvědomuje důležitost strategie rozvoje v oblasti prostorových informací 
a že odborně-osvětové a diskusní akce tohoto druhu jsou užitečnou zpětnou 
vazbou pro odborníky přímo zapojené do tvorby GISTR, tak i přínosným zdro-
jem informací a osvěty pro uživatele prostorových informací z širokého okruhu 
organizací a firem. 

Prezentace ze semináře jsou zveřejněny na webu Nemofora na adrese 
http://www.cuzk.cz/nemoforum a tamtéž jsou dostupné i ozvučené video-
prezentace přednášek semináře pořízené ve spolupráci s redakcí časopisu Země-
měřič. Sdružení Nemoforum bude obdobné akce zařazovat do svého programu 
činnosti v návaznosti na další vývoj projektu GeoInfoStrategie.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.,
sdružení Nemoforum,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha
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Zmena v zložení redakčnej rady

OZNAMY

Za Jankou Prandovou

NEKROLÓGY
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zástupcovia organizácií rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) 
Slovenskej republiky (SR), ako aj priatelia a známi sa s ňou rozlúčili dňa 2. 1. 
2015 v jej rodnom Brodne (časť mesta Žilina).

V závere smútočného obradu sa so zosnulou rozlúčila Ing. Mária Frin-
drichová, predsedníčka ÚGKK SR, ktorá v rozlúčkovom príhovore pripomenula 
jej životnú dráhu a vysoko ocenila jej pracovnú a organizátorskú činnosť. 

V tichej spomienke si pripomeňme významné medzníky jej plodného 
života. 

Ing. Janka Prandová sa narodila 22. 10. 1960 v Žiline. Stredoškolské štú-
dium absolvovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline – odbor 
geodézia v roku 1980 a pokračovala v štúdiu odboru geodézia a kartografia na 
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktoré skon-
čila v roku 1984 s vyznamenaním. V tomto roku nastúpila do Geodetického 
ústavu, n. p., Bratislava (od 1. 7. 1989 Geodetický podnik, š. p., a od 1. 1. 1991 
Geodetický a kartografický ústav) do prevádzky geodetických základov, do od-
dielu nivelácie. Ako vedúca nivelačnej čaty vykonávala do 31. 12. 1991 me-
račské práce v nivelačnej sieti (opakované meranie II. a III. rádu, meranie
v zvláštnych nivelačných sieťach), a tiež určovanie súradníc špeciálne stabili-
zovaných nivelačných bodov. Od 1. 1. 1992 bola poverená vedením výpočtovej 
skupiny oddielu (neskôr oddelenia) nivelácie. Spolupracovala na tvorbe tech-
nológií digitálneho merania a spracovania nivelačných meraní. Zaslúžila sa
o vytvorenie bázy údajov nivelačných bodov a o prevedenie všetkých meraní 
v nivelačnej sieti (od roku 1949) do počítačového prostredia.

Záujem o pokrok v geodézii pritiahol Ing. J. Prandovú do Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie v Bratislave. Tu pracovala od 1. 4. 2008 ako výskumná
a vývojová pracovníčka a využívala viacročné praktické skúsenosti z predchá-
dzajúceho pracoviska v oblasti výškových meraní a bola zodpovedná za činnosť 
rezortného školiaceho a testovacieho strediska. 

Ing. J. Prandová bola 1. 4. 2009 vymenovaná za zástupkyňu vedúceho redak-
tora časopisu Geodetický a kartografický obzor. Redaktorské práce vykonávala 
starostlivo a uplatňovala svoj zmysel pre pedantnosť, štylistiku a zodpovednosť.
V roku 2012 jej bola pri príležitosti 100. výročia vydávania časopisu za činnosť 
redaktorky udelená pamätná plaketa. Od roku 2013 sa časopis zmenil na mo-
derné elektronické médium, k čomu významným spôsobom Ing. J. Prandová pri-
spela. Má tiež zásluhu na trvalo pokračujúcich kontaktoch s osvedčenými i no-
vými autormi a lektormi, s odborníkmi zo škôl, štátnej správy i odborných orga-
nizácií. Redaktorská práca ju napĺňala a dávala jej priestor na sebarealizáciu. 

Jej najväčším potešením bolo robiť radosť druhým, pomáhať a drobnými po-
zornosťami rozjasňovať každodenný život svojich kolegov a priateľov. Aj na-
priek zdravotným problémom pracovala doma, húževnato a nekompromisne 
sama k sebe.

Rozlúčka s Ing. Jankou Prandovou je bolestná a definitívna. Nebude chýbať 
iba vlastnej rodine, kolektívu redaktorov nášho časopisu, bude chýbať i svojim 
kolegom na ústave. V našich mysliach ostane navždy živá svojou prácou, obe-
tavosťou a priateľstvom. Uvedomujeme si, že v redakcii nášho časopisu sa bu-
deme musieť veľmi snažiť, aby sme udržali technickú i odbornú úroveň časo-
pisu na takej výške, aby sa za ňu naša kamarátka Janka nemusela hanbiť. To jej 
chceme prisľúbiť. Česť jej pamiatke!

Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. P-31/2015 bol do funkcie zástupcu vedúceho redaktora odborného 
a vedeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor vymenovaný doc. Ing. 
Imrich Horňanský, PhD., s účinnosťou od 1. 1. 2015.

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., nahradí v tejto funkcii nedávno zosnulú 
zástupkyňu vedúceho redaktora Ing. Janku Prandovú.

Redakcia

zrušení vykonával funkciu zástupcu vedúceho oddelenia prípravy výroby (1971 
a 1972). V roku 1972 prešiel na Katedru mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) 
SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU) ako odborný 
asistent. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a za 
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1992. 1. 2. 1997 bol doc. 
Čižmár, PhD., vymenovaný za vedúceho KMPÚ SvF STU. Túto funkciu vykonával 
do 31. 1. 2011. V rokoch 1990 až 1995 bol členom názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (SR), v rokoch 1991 až 
1997 členom Akademického senátu, v rokoch 1994 až 1997 členom vedeckej 
rady SvF STU a v rokoch 1995 až 2002 členom pracovnej skupiny akreditačnej 
komisie pre geodéziu a kartografiu. Ďalej bol členom spoločnej komisie pre 
vedný odbor kartografia a geoinformatika pri Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave a členom komisie teoretickej kartografie Medzi-
národnej kartografickej asociácie. Bol školiteľom doktorandov (4 obhájili dizer-
tačné práce). Od 19. 10. 1995 do 8. 9. 2011 bol predsedom Výkonného výboru 
Kartografickej spoločnosti SR.

Doc. Čižmár sa v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti zameral na 
oblasť kartografie (tvorba máp a atlasov) a geoinformatiky (tvorba a aktuali-
zácia geoúdajov v informačných systémoch). Je autorom a spoluautorom 4 do-
časných vysokoškolských učebníc (skrípt), 7 interných pomôcok, 89 odborných 
a vedeckých prác (z toho 7 v zahraničí), ako aj autorom textu publikácie 
„Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor“ (Bratislava, Centrum VTI SR 
2013). Referoval na domácich a medzinárodných konferenciách a seminároch.

Popri pedagogickej činnosti sa doc. Čižmár, PhD., aktívne zapájal do rieše-
nia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiteľom 3 grantových pro-
jektov, 6 VÚ a spoluriešiteľom 8 VÚ. V posledných dvoch grantových projektoch 
sa zameral na problematiku protipovodňovej ochrany a protipovodňového 
rizika s cieľom tvorby záplavových máp. Mal úspešnú spoluprácu s praxou.

V roku 2004 bol doc. Čižmár dekanom SvF STU v Bratislave ocenený Plake-
tou profesora Gála za dlhoročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú 
činnosť a za príspevok k rozvoju KMPÚ. Do dôchodku odišiel 31. 8. 2014.

Do ďalších rokov želáme doc. Ing. Jozefovi Čižmárovi, PhD., priateľskému 
človekovi, pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom živote.

Čas ide neúprosne dopredu a my v každodenných starostiach ani nemyslí-
me na to, ako nás vedie po ceste vymeranej osudom a Prozreteľnosťou. V živote 
sú však okamihy, keď si uvedomíme, že naše žitie má pozemskú mieru. Toto 
nám znova pripomenul aj deň 29. 12. 2014, keď po ťažkej chorobe tíško 
prekročila hranicu svojho života Ing. Janka Prandová. Najbližší príbuzní, 
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