
 
G

EO
DE

TI
CK

Ý
a 

KA
RT

O
G

RA
FI

CK
Ý

1/2011

Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie , kar tograf ie  a katastra

Slovenskej republiky

Praha, leden 2011
Roč. 57 (99) ●  Číslo 1 ●  str. 1–24

Cena 24,– Kč 
1,– €



Obrázky k článku Šára, P.: Globální polohový systém – fenomén 21. století

Obr. 8 Oblast východních Krkonoš (Malá Úpa) – porovnání mapových podkladů v různém zvětšení: rastrových 
SmartMaps (nahoře) a vektorových TOPO Czech (dole)

Obr. 9 Severní část Prahy – porovnání mapových podkladů v různém zvětšení: rastrových SmartMaps (nahoře) 
a vektorových TOPO Czech (dole)
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Slovo úspory jsme v roce 2010 skloňovali ve všech pádech 
a stejně tomu bude i v roce 2011. S prvními úspornými opa-
třeními ve výdajích státního rozpočtu České republiky (ČR) 
na rok 2010 přišla vláda již v lednu a státní správa zeměmě-
řictví a katastru v jejich důsledku musela uspořit 2,2 % všech 
výdajů. To byl jistě úkol splnitelný bez jakéhokoli dopadu na 
rozsah nebo kvalitu poskytovaných služeb. Druhé omezení 
výdajů schválila nová vláda vzešlá z květnových voleb v čer-
venci a představovalo dalších 2,4 % výdajů, tedy v součtu 
za rok 2010 jde o úsporu 4,6 % výdajů. Úsporná opatření 
byla realizována tak, aby byly zachovány velmi příznivé lhů-
ty vyřizování podání k zápisu do katastru nemovitostí i při 
poskytování údajů, a nebyl významněji dotčen žádný z pro-
bíhajících rozvojových projektů. Podařilo se ušetřit v pro-
vozních výdajích, odloženy byly některé investice a platy 
zaměstnanců se snížily přibližně o 2 %. 

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí se 
musí v roce 2011 vyrovnat s dalším snížením výdajů o dal-
ších přibližně 6 %, což po započtení úsporných opatření 
přijatých v průběhu roku 2010 představuje meziroční po-
kles výdajů o více než 10 %. Dochází ke snižování počtu 
zaměstnanců, v prvním kroku o 5 %, a toto snižování bude 
muset ještě pokračovat v roce 2012, pokud vláda nepřehod-
notí svůj záměr zmrazit celkovou výši prostředků na platy 
na úrovni roku 2011. Naším základním cílem je zachování 
krátkých lhůt a kvalitativních parametrů při zápisech vlast-
nických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Urči-
tý útlum trhu s nemovitostmi v ČR, započatý v roce 2009 
de setiprocentním poklesem počtu návrhů na vklad, se v roce 
2010 zastavil a dochází ke stagnaci počtu transakcí s nemo-
vitostmi. To nám dává možnost zvládat tyto služby s mírně se 
snižujícím počtem zaměstnanců a jsme tak schopni snižovat 
výdaje bez negativních dopadů na naše klienty. Ani při maxi-
mální hospodárnosti však není možné uchránit před kráce-
ním výdaje na digitalizaci katastrálních map. Musíme snížit 
počet zaměstnanců, kteří se digitalizací map zabývají a musí-

me krátit i výdaje na veřejné zakázky. Koncový termín tak 
současná úsporná opatření oddalují o 1 až 2 roky. Úsporná 
opatření v zeměměřických činnostech zajišťovaných Země-
měřickým úřadem urychlí některé dlouhodobé záměry jako 
například postupné omezování údržby klasického bodového 
pole. Úspory přináší také nasazení systému digitální karto-
grafi e či postupné omezování klasického prodeje map, kte-
rý je nahrazován prodejem přes e-shop. Další úspory budou 
provedeny ve všech organizačních složkách státu v resortu 
v oblasti administrativy a řízení.

Snižovat náklady musí i soukromé zeměměřické fi rmy, 
na které zprostředkovaně dopadají nejen omezení výdajů ve 
veřejném sektoru, ale samozřejmě i úsporná opatření na stra-
ně zadavatelů prací ze soukromého sektoru. Soutěž o zakáz-
ky stlačuje ceny a to má nejen pozitivní, ale i velmi negativ-
ní dopady v oblasti kvality výsledků. Častěji se setkáváme 
s vážnými vadami v geometrických plánech i ve výsledcích 
zeměměřických činností při pozemkových úpravách, kde je 
pozdější náprava nedostatků téměř neřešitelným problémem. 
Není se čemu divit, když fi rmy nabízejí svou práci za ceny, 
které evidentně nepokrývají náklady spojené s vyhotovením 
výsledku při dodržení všech platných předpisů a odborných 
postupů. Tento stav by neměli tolerovat především úředně 
oprávnění zeměměřičtí inženýři, kteří takové výsledky ově-
řují. Jejich povinností je se vší pečlivostí ověřit, zda výsle-
dek zeměměřické činnosti svými náležitostmi a přesností 
odpovídá právním předpisům a mají být určitou zárukou 
pro objednatele, že předaný výsledek je správný a tudíž 
plně využitelný pro jejich další právní úkony. Zeměměřic-
ké a katastrální inspektoráty tak mají v současné době více 
práce s prováděním dohledů a správními řízeními o porušení 
pořádku na úseku zeměměřictví. Stát si musí za této situace 
silněji vynucovat dodržování základních pravidel nezbyt-
ných pro udržení kvality výsledků zeměměřických činností. 
Přibývají tak nejen postihy úředně oprávněných zeměměřic-
kých inženýrů, ale i postihy osob, které zeměměřické čin-
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nosti vykonávají, aniž jsou k tomu odborně způsobilé, neboť 
nemají alespoň úplné středoškolské vzdělání zeměměřického 
směru. Jde o vážné problémy, které by mohly velmi nepříz-
nivě ovlivnit pověst a postavení zeměměřičů, proto není na 
místě je podceňovat.

Zeměměřictví a katastr nemovitostí se bude v ČR dále roz-
víjet navzdory složité ekonomické situaci. Největší impulsy 
k jejich rozvoji přináší v posledních desetiletích rozvoj infor-
mačních, komunikačních a měřických technologií a nejinak 
tomu bude i v roce 2011. Státní správa zeměměřictví a katas-
tru se připravuje na významnou změnu v nasazení nové archi-
tektury Informačního systému katastru nemovitostí, spočívají- 
cí v centralizaci celého systému. Tato změna bude význam-
ným podnětem pro rozvoj nových služeb e-Governmentu. 
Poskytovat informace takovým způsobem, aby každý uživa-
tel dostal vše potřebné přímo do svého počítače cestou uživa-
telsky příjemné aplikace, se nám daří. Skutečnou výzvou 
pro blízkou budoucnost je však elektronická komunikace 
na vstupu, tedy při aktualizaci obsahu databází. V případě 
katastru nemovitostí musíme řešit nejen předkládání elektro-
nické formy listin o právních vztazích, ale také se zabývat 
elektronickou komunikací s geometry při předkládání geo-
metrických plánů. Již dnes ověřujeme přínosy elektronické 
komunikace s notáři v dědických záležitostech a je namís-
tě tyto zkušenosti využít pro elektronická podání i v jiných 
věcech. Skutečným přínosem však jsou jen podání umožňu-
jící přímé zpracovaní strukturovaných údajů od navrhovate-
le a nikoli zasílání skenovaných dokumentů. Jen tak dojde 
ke zrychlení postupů při zápisech do katastru nemovitostí, 
neboť informační systém bude pracovat s doručenými daty 
a úředník bude místo přepisování pouze kontrolovat, zda je 
možné zápis provést a zda jeho podobu informační systém 
připravil správně. 

V oblasti měřických postupů a technologií zpracování 
výsledků měření přináší rok 2011 novinku v podobě nové 
realizace Evropského terestrického referenčního systému 
(ETRS) přechodem z rámce ETRF89 na ETRF2000. Změny 
ETRS souřadnic vybraných bodů České státní trigonomet-
rické sítě vyvolané touto změnou nejsou z hlediska prací 
v katastru zásadní, neboť se pohybují v milimetrech. Sou-
časně však zavádíme nový postup pro transformace mezi 
souřadnicovými systémy S-JTSK a ETRS, který bude plně 
využitelný pro všechny práce v katastru nemovitostí. Jeho 
výhodou bude jednoznačný výsledek transformace, nezá-
vislý na výběru bodů pro transformaci v okolí místa, kde 
bylo měření prováděno, i zjednodušení postupu zpracování 
výsledků měření technologií globálního navigačního sate-
litního systému – GNSS. Věřím, že tato novinka roku 2011 
přispěje k dalšímu rozvoji těchto nových měřických metod 
v geodetické praxi.

Z velkých úkolů roku 2011 bych rád ještě zmínil naše zapo-
jení do záměru vlády vybudovat systém základních regist-
rů veřejné správy, v jehož rámci vytváříme Registr územní 
identifi kace, adres a nemovitostí. Do roku 2011 vstupujeme 
připraveni pro pilotní provoz tohoto nového registru, v rámci 
kterého by první spolupracující obce měly v registru odzkou-
šet aktualizaci adres. Nezbývá tedy než věřit, že i práce na 
ostatních základních registrech pokročí, tento ambiciózní 
záměr bude naplněn a resortu zeměměřictví a katastru při-
nese nové impulzy ke zlepšení poskytovaných služeb. Našim 
dlouhodobým cílem je poskytování komplexních služeb pro 
trh s nemovitostmi i veřejnou správu s přiměřenými nákla-
dy a základní registry jsou nepochybně jednou z cest, jak se 
naplnění tohoto cíle zase o kousek přiblížit.

Do redakce došlo: 1. 12. 2010
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Abstrakt

Rozpracovanie programu vlády na roky 2010 až 2014 na rezort Úradu geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky. 
Vízia ďalšieho rozvoja geodézie, kartografi e a katastra. Úlohy v oblasti koncepčno-strategickej, legislatívnej, organizačnej, 
fi nančnej, personálnej, v oblasti vecných úloh a v oblasti výskumu a vývoja. Operatívne úlohy štátnej správy geodézie, 
kartografi e a katastra na rok 2011. Problematika spolupráce s domácimi i zahraničnými partnermi.

Tasks Waiting for the Branch of the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic in 2011

Summary

Elaboration of the governmental programme for years 2010 to 2014 for the branch of the Geodesy, Cartography and Cadastre 
Authority of the Slovak Republic. Further development scheme of geodesy, cartography and cadastre. Tasks in the area of 
the conceptual strategy, legislation, organization, fi nance, personnel and material matters so as in the area of research and 
development. Operational tasks of the state administration of geodesy, cartography and cadastre for the year 2011. Questions 
of the cooperation with inland and outland partners.
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1. Úvod

V roku 2010 si nastupujúca vláda Slovenskej republiky (SR) 
vytýčila program smerujúci k zvyšovaniu kvality života pre 
všetkých, k hospodárskemu rastu, vzdelanosti a inovatívnos-
ti v prospech ľudí. Okrem iných dôležitých úloh si dala za 
cieľ využiť všetky dostupné zdroje na efektívne dobudovanie 
základnej informačnej infraštruktúry. Zároveň si vytýčila zá-
mer posilniť vlastnícke práva k pôde – s tým súvisia aj kro-
ky týkajúce sa katastra nehnuteľností (KN), a to dokončenie 
obnovy evidencie pôvodných pozemkov a právnych vzťahov 
k nim.

Rok 2011 sa stáva rozsahom a kvalitou zmien na plnenie 
úloh štátu na úseku geodézie, kartografi e a KN veľmi dôle-
žitý. V príspevku chceme priblížiť rozhodujúce zmeny, ktoré 
boli realizované, resp. začaté v roku 2010 a zmeny očakáva-
né v priebehu roka 2011 a rokoch nasledujúcich.

Ako najdôležitejšiu úlohu chápeme našu ambíciu prispieť 
k zámeru vlády SR prostredníctvom internetu garantovať ob-
čanom prístup ku všetkým informáciám, ktorých zdrojom je 
verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné, zaviesť 
elektronickú komunikáciu s inštitúciami ako plnohodnotnú 
alternatívu písomného styku a zabezpečiť vo vybraných ve-
rejne prístupných štátnych inštitúciách bezplatné prístupové 
miesta na elektronickú komunikáciu s verejnou správou. 
Po dokončení tento modernejší spôsob komunikácie medzi 
úradmi a občanmi povedie k lepšej dostupnosti služieb, trans-
parentnosti a prehľadnejšiemu modelu ich fungovania.

2.  Rozpracovanie programu vlády SR na roky 2010 až 
2014 na rezort ÚGKK SR

V auguste 2010 bolo prijaté Programové vyhlásenie vlády 
SR na obdobie rokov 2010 až 2014. Úrad geodézie, kar-
tografi e a katastra (ÚGKK) SR, ako jeden z komponentov 
výkonnej moci štátu, považuje tento dokument za základný 
normatív činnosti úradu i jeho rezortných organizácií v uve-
denom období, ktorý spolu s legislatívnou bázou usmerňuje 
v zásadných krokoch všetky ich aktivity. Programové vy-
hlásenie vlády SR vychádza z týchto zásadných smerovaní, 
ktoré majú vplyv aj na vlastnú činnosť nášho rezortu:
• zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne,
• boj proti korupcii,
•  zamedzenie plytvania a neefektívneho nakladania s verej-

nými zdrojmi,
• zlepšenie kvality podnikateľského prostredia,
• zlepšenie vymáhateľnosti práva.

V detailnom rozpracovaní hlavných zásad sú okrem iného 
aj nasledujúce úlohy smerované na náš rezort:
•  zverejnenie na internete všetkých zmlúv, faktúr a fi nan-

čných transakcií týkajúcich sa verejných fi nancií,
•  zjednodušenie poplatkového systému, zrušenie kolkov 

a zavedenie povinnosti každého úradu prijímať menšie plat-
by aj v hotovosti a vyššie sumy platobnými kartami alebo 
formou bankového prevodu.

3. Úlohy v oblasti koncepčno-strategickej

Trvalou koncepčno-strategickou úlohou, ktorú sa doteraz 
darilo riešiť iba nedostatočne, je reakcia na skutočnosť, že 
veľmi presné meranie dĺžok, ako aj meranie uhlov pomo-
cou digitálnych univerzálnych meracích staníc a určovanie 

priestorovej polohy pomocou globálneho systému určovania 
polohy začali v napojení na výpočtovú techniku (personál-
ne počítače) s výkonným špecializovaným softvérom dávať 
výsledky, na ktoré prostredie KN i štátneho mapového diela 
nebolo pripravené. Výsledkom toho je, že spoľahlivé pries-
torové geodetické údaje sú lokalizované (deformované) do 
zobrazovacej roviny klasického katastrálneho diela, ktorého 
základ bol daný pred cca storočím. Uvedomujeme si, že tá-
to skutočnosť vnáša do aplikačnej geodetickej a katastrálnej 
praxe značný diskomfort a celú sériu nedoriešených systé-
mových problémov. Našou snahou je prispieť v tejto oblasti 
k zásadnému zlepšeniu.

ÚGKK SR pripravuje realizáciu ďalšieho zámeru so zá-
sadným charakterom – vytvorenie registra priestorových in-
formácií. Ten by sa mal stať jedným zo základných registrov 
štátu, právne záväzným a jednotným pre celú verejnú správu. 
Jeho základom má byť KN.

4. Legislatívne úlohy

Legislatíva Európskej únie (EÚ) vychádza z právneho sys-
tému každého členského štátu a vo vybraných aspektoch 
z rámca medzinárodného práva. Jej zavedenie a presadzova-
nie jej dodržiavania závisí od existencie primeraného admi-
nistratívneho a právneho systému v každom členskom štáte 
EÚ, ako aj od celého radu technických a odborných subjek-
tov v súkromnom sektore.

Úlohy štátu v oblasti geodézie, kartografi e a KN v SR 
upravujú najmä tieto právne predpisy:
•  zákon Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,

•   zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i 
v znení neskorších predpisov,

•  zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov.

4.1 Katastrálny zákon

V súvislosti s ďalšou perspektívou rozvoja KN bude hlav-
nou úlohou ÚGKK SR vypracovať nový katastrálny zákon 
so zámerom budovať transparentný a moderný KN tak, 
aby bola čo najviac zabezpečená jeho materiálna publicita. 
S týmto cieľom pripravovaná novela katastrálneho zákona 
má ambíciu odstrániť evidovanie duplicitného vlastníctva 
(druhá teoretická možnosť je riešiť túto problematiku nove-
lou Občianskeho zákonníka), posilniť postavenie a kompe-
tencie katastrálnej inšpekcie, uskutočniť reorganizáciu or-
gánov štátnej správy na úseku KN a posilniť kompetenciu 
správ katastra (SK) pri posudzovaní spôsobilosti iných listín 
preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik práva zo zákona 
alebo na základe iných skutočností. Ďalšie úlohy v oblas-
ti legislatívy súvisia s aplikáciou samotného katastrálneho 
zákona v praxi a s preberaním legislatívy EÚ. Z drobných 
úprav možno spomenúť náš zámer prijať takú úpravu, aby 
informácie poskytnuté z katastrálneho portálu mohli slúžiť 
i na právne účely. Ako malé zlepšenie a zvýšenie právnej 
istoty vlastníkov chápeme i náš zámer smerujúci k zvýšeniu 
bezpečnosti a ochrane majetku občanov, a to zavedenie no-
tifi kácie o uskutočnení zmeny na liste vlastníctva (LV) pre 
dotknuté osoby. Rovnako je našim cieľom zvýšiť rozsah slu-
žieb, ktoré budeme poskytovať elektronicky nielen fyzickým 
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osobám, ale aj podnikateľom a iným záujmovým skupinám. 
Centralizáciou systému KN docielime jeho efektívnejšie 
a hospodárnejšie spravovanie, zrýchlenie katastrálneho ko-
nania, a tým umožníme komfortnejšiu komunikáciu so SK 
(z jedného miesta vybavíme celé podanie, resp. poskytneme 
informácie z celého územia SR). V rámci protikorupčných 
opatrení zavedieme elektronické prideľovanie spisov. Zváži-
me stupeň spoločenskej naliehavosti zdokonalenia evidencie 
geometrickej polohy vybraných stavieb (dva druhy drobných 
stavieb: hydromelioračné zariadenia a technické ochranné 
opatrenia proti erózii) a vybraných podzemných stavieb ako 
aj vlastníckych práv k nim v KN. 

Pri vytváraní centrálneho systému KN (v rámci projek-
tu Elektronické služby KN, ktorý je súčasťou Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti – OPIS) je potrebné 
zosúladiť všetky existujúce údaje v súbore popisných in-
formácií KN so súčasnými požiadavkami na spôsob zápisu 
alebo evidovania. Musíme sa tak vysporiadať s množstvom 
chýbajúcich (treba ich doplniť) alebo chybných údajov, ktoré 
nemožno odstrániť podľa § 59 katastrálneho zákona. Sú iba 
pozostatkom zápisov z rôznych predchádzajúcich časových 
období, keď platili pre zápis právnych vzťahov do KN, resp. 
evidencie nehnuteľností iné právne predpisy. Na to je potreb-
ná ďalšia legislatívna zmena, či už katastrálneho zákona, ale-
bo iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Z väčšej 
skupiny problémov máme záujem prednostne riešiť:
a) duplicitné vlastnícke právo,
b) problém spoločných dvorov.

4.1.1 Duplicitné vlastníctvo

Analýzou boli zistené tieto prípady duplicitne evidovaného 
vlastníckeho práva:
 –  Súčet spoluvlastníckych podielov na LV presahuje 100 %. 
–   Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v registri C 

na dvoch LV s rozdielnymi vlastníkmi. 
 –  Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v dvoch re-

gistroch C a E na LV s rozdielnym vlastníkom. 
 –  Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti na LV a zá-

roveň evidovanej v staršom operáte (v pozemkovoknižnej 
vložke) s rozdielnymi vlastníkmi. 
Duplicitné (alebo aj viacnásobné) vlastnícke právo je 

problém, ktorý trápi nielen samotných dotknutých vlastní-
kov, ale aj SK, ktoré toto právo evidujú. Súčasná právna 
 úprava v rámci KN neumožňuje duplicitu odstrániť, vlast-
níci majú možnosť uzavrieť dohodu alebo sa domáhať svoj-
ho práva súdnou cestou. Ani jedna z týchto možností však 
nerieši problém v evidovaní duplicitného vlastníctva v KN. 
SK vie príslušným kódom pri vlastníkovi vyznačiť dupli-
citné vlastníctvo a na základe poznámky o spochybnení 
hodnovernosti údajov dokáže zabrániť ďalšiemu nakladaniu 
s nehnuteľnosťou, ale to je všetko. V roku 2009 bolo v SR 
evidovaných približne 3900 duplicitných LV. Je to obrov-
ské množstvo, ktoré hlavne v dôsledku registrov obnovenej 
evidencie pozemkov (ROEP) ešte narastie, pretože práve 
toto konanie je nástrojom, ktorý dokáže duplicitu odhaliť 
systematicky v celom katastrálnom území. V súčasnej dobe 
sú na SK z dôvodu duplicity založené aj také LV, na ktorých 
súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých vlastníkov 
prekračuje 100 %. Žiaľ, nikde v katastrálnom zákone nie 
je uvedené, že súčet spoluvlastníckych podielov v jednom 
LV môže byť maximálne 100 % (je síce logické, že súčet 
podielov by mal byť vždy 1/1, ale v našom súčasnom sys-
téme evidovania ne hnuteľností táto podmienka nemusí byť 
splnená).

4.1.2 Problém spoločných dvorov

Pod spoločným dvorom rozumieme pozemok (dvor) slú-
žiaci spoločne vlastníkom (spoluvlastníkom) dvoch alebo 
viacerých domov. Tento pozemok nebol v spoluvlastníctve 
určitých individuálnych osôb, ale náležal ako ideálny podiel 
jednotlivým domom, ktorých vlastníci ho spoločne užívali. 
Tvoril hospodársky neoddeliteľný celok s týmito domami, 
slúžil ich potrebe a nemohol byť od nich oddelený, aby tým 
neboli nehnuteľnosti znehodnotené, resp. ich užívanie zne-
možnené. 

Postupom času, v polovici dvadsiateho storočia, v dôsled-
ku zmeny spoločenských a právnych pomerov, ako aj v dô-
sledku pochybení vlastníkov a orgánov štátnej správy dochá-
dzalo k situáciám, keď podiel na spoločnom dvore začal vo 
vyhotoveniach právnych listín (či už vkladových alebo zá-
znamových) absentovať. Tak sa stávalo, že pri prevode vlast-
níctva k domu, ku ktorému spoločný dvor patril, sa v pre-
vodnej zmluve podiel na spoločnom dvore neuviedol, resp. 
nebol predmetom dedičstva po poručiteľovi – vlastníkovi 
daného domu. Následkom toho prestali mať zápisy spravo-
vané v pozemkovej knihe a týkajúce sa spoločných dvorov 
oporu v právnych listinách, ktoré boli podkladom na zmeny 
vlastníctva k domom, s ktorými boli spoločné dvory spojené. 
Na základe toho sa v aplikačnej praxi, ako i v postupe a roz-
hodovaní katastrálnych orgánov začali vyskytovať ťažko rie-
šiteľné problémy spojené so spoluvlastníctvom spoločného 
dvora. Je žiaduce zákonom – novelou katastrálneho zákona 
(ak to bude formálne priechodné) alebo novelou Občianske-
ho zákonníka – prijať takú legislatívnu reguláciu, aby spolu-
vlastnícky podiel na spoločnom dvore bol svojou povahou 
chápaný rovnako ako spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu v zmysle zákona 
NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. Tento spoluvlastníc-
ky podiel sám osebe tiež nemôže byť predmetom nakladania, 
pretože je neoddeliteľne spojený s vlastníctvom bytu alebo 
nebytového priestoru (§ 13 ods. 1 a §19 ods. 1), a tiež sa vo 
vzťahu k nemu nemožno dožadovať zrušenia spoluvlastníctva 
(§ 13 ods. 2). 

4 .2  Zákon o geodézi i  a  kar tografi i

V oblasti geodézie, kartografi e a geoinformatiky bude po-
trebné legislatívne upraviť poskytovanie referenčných pries-
torových informácií ako lokalizačného základu na budovanie 
národnej i európskej infraštruktúry priestorových informácií. 
Legislatívu bude potrebné upraviť v tom zmysle, aby sa za-
medzilo často duplicitnému zberu tých istých údajov viace-
rými inštitúciami verejnej správy a naopak, aby sa zabezpe-
čilo využívanie referenčných údajov z jedného zdroja pre 
celý e-Government.

V rámci novelizácie zákona o geodézii a kartografi i bude 
zrealizovaný zámer vlády SR, a to naplnenie princípu efek-
tívnej rovnosti všetkých občanov SR.

5. Organizačné úlohy

5.1 Výročné správy a  kontrakty

Tvorba každoročných výročných správ prebieha v organizá-
ciách rezortu ÚGKK SR i na vlastnom úrade v zmysle uzne-
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senia vlády SR č. 1189/2001, body B.2 a B.5. Po predložení 
výročnej správy sa na príslušnom ústrednom orgáne štátnej 
správy uskutočňuje každoročne verejný odpočet činnosti, 
kde možno manažmentu ústredného orgánu a manažmentu 
rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti 
klásť otázky týkajúce sa cieľov organizácie a efektívnosti ich 
dosahovania, a tiež predkladať návrhy na zmeny. Organizácia 
je povinná ofi ciálne na ne reagovať. Toto vytvára priestor na 
verejnú aj vzájomnú kontrolu týchto organizácií. Verejné od-
počty činností sú jedným z prostriedkov hodnotenia činnosti 
štátnej správy, ktorý využíva verejnosť, ale aj Ministerstvo 
fi nancií SR, resp. ústredné orgány štátnej správy vo vzťahu 
k svojim podriadeným organizáciám. V tejto oblasti je nevy-
hnutné odstrániť istý stupeň doterajšieho formalizmu a získať 
maximálny prospech z týchto podujatí pre hodnotenú inšti-
túciu. 

Na spriehľadnenie činnosti štátnej správy prispelo a pris-
pieva i uzatváranie kontraktov medzi ústredným orgánom 
štátnej správy a podriadenou rozpočtovou alebo príspevkovou 
organizáciou. Kontrakty obsahujú stanovené priority, resp. 
výstupy, ktoré si nadriadená inštitúcia objednáva u podriade-
nej, aby existovala jasná defi nícia predpokladaných krokov 
a aby bolo výslovne určené, kto je zodpovedný za stanovenie 
cieľov a kto za ich realizáciu. Okrem toho obsahujú termíny 
a harmonogramy čiastkových úloh.

5.2 Meranie  výkonnost i

Predpokladom dobrého fungovania štátnej správy je účinná 
kontrola a možnosť merať efektívnosť inštitúcií, pracovníkov 
a všeobecne efektívnosť využívania štátnych prostriedkov. 
V tejto oblasti sa budeme snažiť spružniť činnosť audítorov, 
aby sa zameriavali najmä na problematiku využívania štát-
nych prostriedkov a činnosť našich inštitúcií v rámci štátnej 
správy, a to predovšetkým na: 
a)  súlad činností týchto inštitúcií s príslušnou legislatívou,
b)  hospodárnosť použitia fi nančných, ľudských a iných zdro-

jov v príslušných organizáciách,
c)  audit efektívnosti, t. j. do akej miery sa využívaním daných 

zdrojov plnili stanovené ciele organizácie,
d)  audit výkonnosti, t. j. porovnávanie výstupov s použitými 

zdrojmi vzájomne medzi organizáciami a zisťovanie, či 
viedli k optimálnym výsledkom.

5.3 Kolkomaty

Podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizovaného 
zákonom č. 492/2009 Z. z., sú od 1. 12. 2009 orgány, kto-
ré vyberajú správne (alebo súdne) poplatky vo forme kol-
kových známok, povinné zabezpečiť ich predaj vo svojich 
priestoroch. ÚGKK SR (ročný objem poplatkov zaplatených 
kolkovými známkami za služby v rezorte prekračuje 30 mili-
ónov €) vyriešil túto situáciu postupným nainštalovaním au-
tomatov na predaj kolkov – kolkomatov na 58-ich SK. Kom-
plexné zhodnotenie a prípadné zlepšenie takéhoto spôsobu 
predaja kolkových známok budeme riešiť podľa výsledku už 
avizovaného zrušenia platieb kolkovými známkami. 

5 .4  Elektronické pr ideľovanie  návrhov na vklad

S využitím skúseností z elektronického prideľovania súdnych 
spisov na súdoch sa budeme snažiť zaviesť analogické elek-

tronické prideľovanie návrhov na vklad vkladárom na SK ako 
náš príspevok do boja proti korupcii. Náhodné prideľovanie 
návrhov na vklad práva do KN s využitím elektronickej po-
dateľne považujeme za potenciálny dôležitý nástroj na zúže-
nie priestoru na korupciu pri prideľovaní.

5 .5  Prepojenie  verejných regis t rov

Dlhodobou, ale zatiaľ uspokojivo nedoriešenou problemati-
kou, je otázka prepojenia verejných registrov. Vláda SR si 
túto úlohu, ktorá sa priamo dotýka aj rezortu ÚGKK SR, 
vytýčila ako osobitný krok, preto ju budeme ostro sledovať 
a prispievať k jej doriešeniu (register daní, sociálnych zále-
žitostí, zdravotníctva, KN a i.). S tým úzko súvisí aj ďalšia 
úloha – informatizáciou štátnej a verejnej správy odstrániť 
niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, 
doklady a údaje žiadateľov. Urýchleným zavádzaním služieb 
e-Governmentu zefektívniť procesy vo všetkých oblastiach, 
kde dochádza k interakcii verejnej správy s podnikateľskými 
subjektmi. Vláda SR chce tak vytvoriť stimulujúce podmien-
ky na široké využívanie elektronickej komunikácie. 

5 .6  Inšt i tút  záväzného s tanoviska

Vláda SR prijala úlohu posúdiť zavedenie inštitútu záväzného 
stanoviska, ktorým si budú môcť podnikateľské subjekty ove-
riť konkrétny postup úradov v prípade nejasných právnych 
predpisov a ktoré bude súdne napadnuteľné. Podnikatelia tak 
nebudú vystavení hrozbe správneho konania za porušenie 
vágnych či nejasne vykladaných zákonov. Aj pri plnení tejto 
úlohy bude rezort ÚGKK SR konštruktívne súčinný.

6. Finančné úlohy

Technická vybavenosť rezortu je čiastočne zastaraná, teda 
v plnom rozsahu už nezodpovedá legitímnym koncepčným 
požiadavkám elektronizácie a informatizácie verejnej sprá-
vy (takmer tretina výpočtovej techniky v rezorte je po dobe 
svojej životnosti). Je našou prioritnou úlohou aj v súčasnom 
fi nančne náročnom období zamerať sa na odstránenie tohto 
nedostatku, aby pracoviská na všetkých stupňoch riadenia 
(od centrálnych až po regionálne) boli dostatočne vybave-
né výkonnou výpočtovou technikou. Táto obnova a budúce 
trvalé rešpektovanie požiadaviek na obnovu v príslušných 
periódach prispeje k zrýchleniu pracovných procesov, a tým 
aj k väčšej spokojnosti klientov KN. Proces modernizácie 
výpočtovej techniky musí kontinuálne pokračovať.

Budeme diskutovať o prehľadnejšom fi nancovaní rezortu 
ÚGKK SR, ktoré by riadiacemu manažmentu pri vhodnej or-
ganizačnej štruktúre umožňovalo správať sa veľmi fl exibilne 
na trhu pracovných síl, so zohľadnením realizácie kapitálo-
vých a vecných výdavkov. 

7. Personálne úlohy

Napriek narastajúcemu počtu úloh sa zefektívnením práce 
pripravuje, v zmysle požiadavky vlády SR, zníženie mzdo-
vých prostriedkov o 10 %.

Personálny manažment na úseku geodézie i KN bude žia-
duce orientovať na dobudovanie a kvalitatívny vzostup ľud-
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ských zdrojov. Turbulencia trhového prostredia globalizu-
júcej sa ekonomiky vnucuje dynamiku podnikateľskej sfére 
a súčasne i orgánom štátnej správy. V súčasnosti nie je reálny 
predpoklad konkurencieschopnosti v mzdovom ohodnotení 
medzi pracovníkmi štátnej správy na jednej strane a silnou 
komerčnou sférou na strane druhej napriek tomu, že komerč-
ná sféra je už v súčasnosti relatívne personálne nasýtená. 
  Preto sa bude treba orientovať na účinný náborový systém ab-
solventov univerzít a stredných odborných geodetických škôl 
s následnou prípravou na vybrané druhy odborných činností. 
Pri rozvoji personálnej úrovne katastrálnych pracovísk bude 
celkove potrebné zvýšiť úroveň motivačných protifl uktuač-
ných faktorov, vrátane vhodného mzdového ohodnotenia. 

I naďalej bude nevyhnutné spolupracovať pri výbere a vy-
hľadávaní absolventov na prácu v rezorte ÚGKK SR s tech-
nickými a právnickými fakultami univerzít. Od technických 
univerzít v Bratislave, v Košiciach i v Žiline budeme žiadať, 
aby prehĺbili výučbu katastrálnych disciplín a disciplín s KN 
priamo súvisiacich, v bakalárskom, a najmä v magisterskom 
– inžinierskom štúdiu, vrátane problematiky znaleckej čin-
nosti v oblasti KN. Súčasne ponúkame študentom počas 
inžinierskeho štúdia prácu na našich pracoviskách s pred-
pokladom, že po jeho skončení ostanú pracovať v rezorte 
a odpracovaná doba im bude započítaná do odbornej praxe. 
Našim zámerom je, aby absolventi tohto štúdia boli lepšie 
pripravení plniť náročné úlohy aplikačnej praxe. Podobne 
máme zámer vstúpiť do kontaktu s právnickými fakultami 
v SR, lebo naše poznatky signalizujú, že pripravenosť ich ab-
solventov na plnenie úloh KN je nedostatočná.

Zodpovedne zvážime materiálne a fi nančné aspekty orga-
nizovania „3. slovenských právnických dní so zameraním na 
KN“ (14. a 15. 4. 2011), ako osobitne významného odborné-
ho podujatia na výmenu názorov a zvyšovanie kvalifi kácie 
našich právnikov.

8. Vecné úlohy

Priority ÚGKK SR vychádzajú z požiadaviek používateľskej 
sféry. Jeho hlavným zámerom je budovať moderný KN v SR 
tak, aby úroveň poskytovaných služieb a ochrana práv k ne-
hnuteľnostiam evidovaným v KN bola čo najvyššia. Je to ne-
vyhnutná podmienka ďalšieho rozvoja trhu s nehnuteľnosťa-
mi, naň nadväzujúceho rozvoja hypotekárneho bankovníctva, 
ako aj posilňovania právnej istoty vlastníkov nehnuteľností, 
rozvoja investícií, budovania priemyselných parkov, diaľnic 
a ďalšej infraštruktúry.

8.1 Geodet ické základy

Hlavné ciele v oblasti rozvoja geodetických základov (GZ) 
sú: dobudovať Štátnu priestorovú sieť v Európskom terestric-
kom referenčnom systéme 1989 (ETRS 89) a na jej vybra-
ných bodoch pokračovať v zriaďovaní Slovenskej priestoro-
vej observačnej služby (SKPOS, čiže aktívne GZ a softvéry 
na spracovanie meraní globálneho navigačného satelitného 
systému), pokračovať v meraní Štátnej nivelačnej siete 2. 
rádu, zabezpečiť opakované meranie Štátnej gravimetric-
kej siete 1. rádu, zvýšiť počet absolútnych gravimetrických 
bodov, spresňovať transformačné vzťahy medzi záväznými 
geodetickými systémami, zabezpečovať metrologickú nad-
väznosť meradiel používaných na budovanie GZ, rozvíjať 
informačný systém GZ, poskytovať údaje o bodoch GZ cez 
geoportál a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Tieto úlohy 

smerujú k plnému využívaniu v trojrozmernej (3D) geodé-
zie v ETRS 89 a k jej prepojeniu s fyzikálnymi vlastnosťami 
a geodynamikou Zeme. Jednou z úloh, na ktorú sa musíme 
zamerať, je garantovať poskytovanie SKPOS aj pre negeode-
tické aplikácie. 

Pre používateľov elektronických služieb bude životne dô-
ležité vybudovanie národnej infraštruktúry priestorových 
informácií v súlade so smernicou INSPIRE. Prvkom tejto 
infraštruktúry je aj dobudovanie základnej bázy údajov geo-
grafi ckého informačného systému (ZB GIS) a následne jej 
systematická aktualizácia. Cieľom je vytvoriť priestorovú da-
tabázu v ETRS 89 ako lokalizačný priestorový etalón, ktorý 
by mohla využívať celá verejná správa. 

Po úspešnom zavedení služieb katastrálneho portálu bude 
pokračovať skvalitňovanie portálových služieb rozšírením 
o informácie SKPOS a dobudovaním geoportálu.

8.2 Kataster  nehnuteľnost í

Súčasný KN sa neustále dynamicky rozvíja. Predpokladá 
sa, že v najbližších rokoch bude ročne podaných a spraco-
vaných cca 600 000 vkladových a záznamových podaní (cca 
260 000 návrhov na vklad práva do KN a 340 000 verejných 
listín – listín na zápis práva do KN záznamom). Počet úradne 
overených geometrických plánov a iných výsledkov vybra-
ných geodetických a kartografi ckých činností za jeden rok sa 
v poslednom období ustálil na čísle cca 65 000. Očakávaný 
rozvoj investičnej výstavby v SR môže priniesť ďalšie zvýše-
nie tohto počtu. 

Prioritnou a občanmi najviac sledovanou úlohou KN bude 
dodržiavanie zákonných lehôt na rozhodovanie o návrhu na 
vklad práva a na zápis práva do KN na všetkých SK. 

Pre hladký chod KN je veľmi dôležité pracovať s bezchyb-
nými a kompletnými údajmi operátu KN, vrátane údajov 
o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a údajov o vlast-
níkoch a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. V poslednom 
období bolo ročne odstránených vyše 43 000 dielov parciel, 
ktoré ako nežiaduci pozostatok z ostatných 50 rokov existen-
cie bývalej evidencie nehnuteľností sťažovali práce v tomto 
informačnom systéme. V tejto činnosti budeme intenzívne 
pokračovať. Evidovanie nehnuteľností na našom území je po-
značené predchádzajúcim režimom (najmä kolektivizáciou 
poľnohospodárskeho a tiež lesného pôdneho fondu, predchá-
dzajúcou legislatívou, extrémnym drobením pozemkov a spo-
luvlastníckych podielov, nekompletnou evidenciou údajov 
o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam a o vlastní-
koch a iných oprávnených), čo je citeľné do dnešných čias. 
Možno očakávať, že ročne bude spoločenská požiadavka na 
poskytnutie v priemere 750 000 štandardných informácií 
z KN (t. j. mimo katastrálneho portálu), z toho spoplatnených 
530 000 a oslobodených od správnych poplatkov 220 000.

Ako už bolo konštatované v časti 4.1, odstraňovanie nie-
ktorých chybných údajov v súbore popisných informácií KN 
si vyžaduje legislatívne zmeny. Tie, ktoré môžeme odstrániť 
bez zmeny legislatívy, možno rozdeliť do troch kategórií:
 –  chybné údaje, odstránenie ktorých je v súčasnosti možné 

(technickou úpravou zápisu údajov a prešetrením alebo do-
plnením ďalších údajov) bez súčinnosti s tretími osobami,

 –  chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len na zákla-
de ďalšej súčinnosti s vlastníkmi alebo inými oprávnenými 
osobami, prípadne obcami a štátnymi orgánmi,

 –  chybné údaje korektne zapísané do KN podľa dobových 
právnych predpisov, ktoré v súčasnosti treba ponechať 
v tejto podobe a ktoré budú odstránené až pri najbližšom 
nakladaní s nehnuteľnosťou.
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Nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti je už všeobec-
ne prijímané, že KN je jedným z najdôležitejších nástrojov 
rozvoja ekonomiky, ktorý je súčinný aj pri budovaní infra-
štruktúry SR. Informačný systém KN patrí medzi kľúčové in-
formačné systémy verejnej správy. Je garantom vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam. Od kvality údajov, ktoré ob-
sahuje, a od rozsahu služieb, ktoré poskytuje, závisí aj kvalita 
služieb ďalších orgánov štátnej správy.

Súčasťou komplexnej elektronizácie rezortu ÚGKK SR 
je dlhodobo prebiehajúca digitalizácia mapového operátu. 
V tejto úlohe chceme systematicky pokračovať a výsledok 
operatívne predložiť širokej verejnosti.

Prioritnou úlohou v oblasti poskytovania informácií osta-
ne aj garantovanie dostupnosti informácií z KN prostredníc-
tvom bezplatného internetového katastrálneho portálu, ktorý 
bol pre širokú verejnosť spustený v roku 2007. Aj keď tieto 
informácie neslúžia na právne účely, umožňujú verejnú kon-
trolu a transparentnosť nakladania s nehnuteľnosťami. Našim 
zámerom je prijať takú úpravu, aby informácie poskytnuté 
z katastrálneho portálu mohli slúžiť i na právne účely. V tejto 
súvislosti realizujeme zámer znížiť periodicitu aktualizácie 
katastrálneho portálu z 1 týždňa na 24 hodín.

Jednou z kľúčových úloh rezortu s vysokým celospoločen-
ským dosahom je usporiadanie pozemkového vlastníctva, 
ktoré sa uskutočňuje v konaní o obnove evidencie niektorých 
pozemkov a právnych vzťahov k nim (podľa zákona NR SR 
č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) v jednot-
livých katastrálnych územiach (k. ú.) formou zostavenia 
 ROEP, a tiež v konaní o pozemkových úpravách (podľa zá-
kona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 
Celý procesný postup zostavovania ROEP je špeciálny druh 
správneho konania používajúci v modifi kovanej podobe katas-
trálne konanie a konanie o pozemkových úpravách, so spo-
ločnou úpravou zisťovania podkladov na prerokovanie ROEP 
a jeho schválenie. Jeho výsledky zásadne rozširujú a menia 
štruktúru a doterajší obsah súboru popisných aj geodetických 
informácií KN (možnosť evidovania a poskytovania informá-
cií o vlastníctve všetkých katastrom spravovaných nehnuteľ-
ností).

Podľa Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníc-
tva v SR a jej organizačného zabezpečenia rezort obnovuje 
evidenciu pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim 
v 2 323 k. ú. (z toho k 30. 9. 2010 bolo rozpracovaných ešte 
742 ROEP a zostávalo verejne obstarať 188 ROEP) a Minis-
terstvo pôdohospodárstva SR v 1 214 k. ú. (k 30. 9. 2010 
bolo rozpracovaných ešte 62 ROEP). Nemôže nás nechať 
nezainteresovanými, keď niektoré ROEP sú rozpracované aj 
viac ako 7 rokov (k 30. 9. 2010 ich bolo 96) a nádej na ich 
urgentné dokončenie a zápis do KN je v nedohľadne. Táto 
kategória ROEP je nielen dôsledkom neserióznosti vybra-
ných dodávateľov a nepružnosti našej legislatívy, ktorá ne-
umožňuje vylúčiť z verejného obstarávania dodávateľov so 
zlým renomé, a naopak, uprednostniť odborne najzdatnejších 
dodávateľov, ale je aj dôsledkom nadpriemernej chybovos-
ti vybraných operátov KN a nedostatočnosti rozpočtových 
prostriedkov. Dlhodobá rozpracovanosť nesie so sebou via-
ceré negatívne dôsledky, ako je napr. požiadavka dodávateľa 
na navýšenie ceny (z titulu zmeny počtu merných jednotiek, 
zmeny DPH počas spracovania alebo prepracovania ROEP 
podľa nového metodického návodu a pod.). Preto sa musíme 
intenzívne zamerať na akceleráciu a dokončenie prác na ta-
kýchto ROEP.

Základné koncepčné zameranie ďalšieho rozvoja KN ko-
rešponduje s globálnym cieľom informatizácie spoločnosti, 
ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnos-
ti ako prostriedku na rozvoj vysokovýkonnej ekonomiky. 

V praxi to znamená elektronizáciu služieb s on-line prepo-
jením, modernizáciu prác v procese katastrálneho konania 
a poskytovania služieb, centralizáciu údajov KN s možnosťou 
podávať žiadosti a žiadať výstupy na ktorejkoľvek SK z celé-
ho územia SR, rozšírenie sortimentu doteraz poskytovaných 
služieb a výstupov z katastrálneho portálu (napr. o súhrnný 
súpis vlastníctva nehnuteľností jedného vlastníka v jednom 
k. ú.), zvýšenie kvality a zrýchlenie služieb, použitie výstu-
pov z elektronických služieb na právne úkony. V tejto sú-
vislosti bude nevyhnutné zabezpečiť dôslednú systemizáciu 
a ochranu spravovanej dokumentácie, dodržiavanie zákon-
nosti v katastrálnom konaní, zvyšovanie právnej istoty obča-
nov a právnických osôb, ale aj zvýšenie ich komfortu a šetre-
nie fi nančných prostriedkov pri poskytovaní služieb KN.

8.3  Základná báza údajov geografického 
informačného systému

Tvorba ZB GIS v Geodetickom a kartografi ckom ústave 
(GKÚ) Bratislava sa začala spustením novej fotogrametric-
kej linky v roku 2003. Potrebný snímkový materiál sa za-
bezpečil na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR (od Národného lesníckeho centra vo 
Zvolene, predtým Lesoprojekt Zvolen) z roku 2004. 

V súlade s dohodou o koordinácii a spolupráci medzi 
ÚGKK  SR a Ministerstvom obrany (MO) SR od roku 2004 
GKÚ úzko spolupracoval na tvorbe ZB GIS s Topografi c-
kým ústavom v Banskej Bystrici. V rámci spolupráce došlo 
k spojeniu realizácie tvorby ZB GIS a Centrálnej priestorovej 
databázy Vojenského informačného systému o území (CPD 
VISÚ), k harmonizácii katalógu tried objektov ZB GIS, 
zjednoteniu technologických postupov, metód riadenia zberu 
a spracovania údajov. Cieľom spolupráce bolo úsilie do roku 
2010 celoplošne pokryť vektorovými údajmi územie SR.

V zmysle tejto koncepcie mal GKÚ zabezpečiť zber úda-
jov pre ZB GIS v rozsahu 30 % územia SR, zvyšných 70 % 
územia malo zabezpečiť MO SR. Vzhľadom na personálne 
vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie nebola úloha 
v tomto rozsahu splnená. Počas celého obdobia nebol zabez-
pečený systematický prísun kvalitných digitálnych leteckých 
meračských snímok v požadovanom rozsahu, preto sa zber 
a spracovanie údajov vykonávali po „ostrovných“ lokali-
tách z analógových snímok získaných v rámci spolupráce 
s MO SR. GKÚ spracoval v rokoch 2006 až 2009 celkovo 
5 890 km2 3D vektorového polohopisu, čo predstavuje 12 % 
územia SR. Z toho 4 200 km2 (8,6 % územia SR) bolo spra-
covaných a odovzdaných MO SR v rámci medzirezortnej 
spolupráce a podľa harmonogramov prác na roky 2006 až 
2009. Zvyšných 1 690 km2 (3,4 % územia SR) nebolo odo-
vzdaných, kedže to isté územie MO SR pridelilo iným spra-
covateľom, čím došlo k jeho duplicitnému spracovaniu.

Zber digitálneho modelu reliéfu DMR4 bol v rokoch 2006 
až 2009 limitovaný hardvérovými a softvérovými prostried-
kami – bolo ho možné vykonávať len na dvoch fotograme-
trických staniciach. Spracovaných bolo takmer 6 000 km2 
územia SR, ale v roku 2009 bol zber zo strany ÚGKK SR 
pre jeho časovú náročnosť pri momentálnom technologic-
kom postupe pozastavený. 

Nevykonávalo sa ani spracovanie digitálnej ortofotomo-
zaiky, pretože neboli zabezpečené hardvérové a softvérové 
prostriedky na túto úlohu, ani kvalitné digitálne letecké me-
račské snímky. 

V súčasnosti prebiehajú práce v rámci projektu OPIS 
Elektronické služby KN – ZB GIS, ktorý sa zaoberá celko-
vým riešením ZB GIS. Tvorí ho:
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 –  3D polohopis (zmeny údajového modelu ZB GIS a s tým 
súvisiacich dokumentov, napr. katalógu tried objektov 
ZB GIS),

– geografi cké názvoslovie,
 – digitálny model reliéfu,
 – ortofotosnímky.

Zároveň sa rieši otázka spolupráce rezortu ÚGKK SR 
s inými rezortmi, ktoré sa môžu podieľať na aktualizácii ZB 
GIS a otázka jeho komplexného využitia.

Metódy zberu a aktualizácie ZB GIS sú stanovené takto:
 –  fotogrametrická metóda – nutnosť zabezpečiť aktuálny 

a kvalitný snímkový materiál nie starší ako 1 rok,
–  miestne prešetrovanie – nutnosť zabezpečiť fi nančné pros-

triedky na roky 2011 až 2015,
–  externé zdroje údajov – ako možné zdroje údajov vstupu-

jú:
• obnova katastrálneho operátu,
• projekt pozemkových úprav,
• KN,
•  webové mapové služby, údaje z ostatných rezortov a iné 

zdroje.
Požadovaný interval aktualizácie údajov je maximálne 3 

až 5 rokov, v závislosti od fi nančných prostriedkov.

8.4 Poskytovanie  s lužieb a  údajov

Zásadné smerovanie ZB GIS je stále aktuálne. Ciele na ďal-
šie obdobie sú najmä: poskytovanie údajov prostredníctvom 
webových služieb, vypracovanie obchodnej politiky, využitie 
SKPOS aj pri iných než geodetických činnostiach, vybudova-
nie monitorovacích staníc, zabezpečenie pravidelného letec-
kého/laserového snímkovania územia SR. V oblasti rozvoja 
SKPOS je cieľom poskytovať odbornej verejnosti súradnice 
s najvyššou presnosťou v reálnom čase a zdokonaliť túto služ-
bu vybavením novými servermi. Podstatu najbližších aktivít 
v oblasti ZB GIS možno charakterizovať ako harmonizáciu 
a zjednotenie geografi ckých informačných systémov. V sú-
časnosti je prostredníctvom geoportálu ÚGKK SR (www.
geoportal.sk) verejne prístupná len vzorka služieb ZB GIS 
(z úvodnej lokality Zvolen) a vyhľadávanie údajov pomocou 
grafi ckého rozhrania. 

Našou ambíciou je mať všetky geografi cké informácie re-
zortu v digitálnej podobe a v štandardizovaných formátoch 
na jednom mieste a sprístupniť ich cez internetový portál 
v takmer reálnom čase. Prostredníctvom webových služieb 
si klient skombinuje také geografi cké údaje, aké potrebu-
je. V kombinácii s katastrálnymi mapami to bude kvalitný 
zdroj lokalizačných informácií pre jednotlivcov aj verejnú 
správu. 

Zozbierané údaje na aktualizáciu ZB GIS v rozsahu 
približne 1 500 km2 ročne budú mať využitie v mnohých 
oblastiach každodenného života. Odbúra sa nákup papiero-
vých máp, nebudú potrebné údaje na CD či DVD nosičoch.
 Klient sa jednoducho pripojí na ZB GIS cez internetový 
portál a okamžite získa geografi cké informácie z celej SR 
on-line. 

9. Výskum a vývoj

Bez systematického výskumu nie je možné zabezpečiť roz-
voj odvetvia geodézie, kartografi e a katastra a plniť úlohy 
štátu na tomto úseku. V rezorte ÚGKK SR pôsobí pracovi-
sko výskumu a vývoja, ktorým je Výskumný ústav geodézie 

a kartografi e v Bratislave. Jeho činnosti však boli v dôsledku 
reštrikčných opatrení silne zredukované. Ako príspevková 
organizácia ÚGKK SR zabezpečuje výskum zameraný na 
rozvoj ťažiskových úloh rezortu a zabezpečuje koordinačnú 
funkciu v oblasti kompatibility a autorizácie programových 
produktov vypracovaných pre informačný systém KN. 

V najbližších rokoch treba zintenzívniť rozvoj úloh štátu 
v oblasti geodézie, kartografi e a katastra s cieľom urýchliť 
plnenie defi novaných strategických projektov. ÚGKK SR 
v ďalšom období bude:
•  orientovať zameranie výskumu na úlohy štátu v oblasti GZ, 

tvorby ZB GIS a KN,
•  formulovať štátne objednávky výskumu a vývoja na základe 

priorít rezortu a odvetvia geodézie, kartografi e a katastra.
Miera naplnenia a spôsob dosiahnutia týchto cieľov budú 

závisieť od fi nančných a legislatívnych daností, ktoré sú v sú-
časnosti vo vývoji. Súčasná nedovŕšenosť tohto vývoja ne-
dovoľuje tento proces náležite precizovať. Redukčné úpravy 
fi nančného krytia sa dotkli viacerých v nedávnej minulosti 
i v súčasnosti riešených vedecko-technických projektov.

10. Spolupráca s vybranými partnermi

10.1  Spolupráca v rámci  spoločenstva 
EuroGeographics

Spoločenstvo EuroGeographics reprezentuje v súčasnosti 55 
národných geodeticko-kartografi ckých a katastrálnych inšti-
túcií zo 44 krajín Európy. Vo svojej činnosti sa zameriava 
na Európsku infraštruktúru priestorových údajov (European 
Spatial Data Infrastructure – ESDI) budovanú na základe de-
fi nitívnych referenčných údajov, ktorých zhromažďovanie, 
aktualizáciu a poskytovanie zabezpečujú členské inštitúcie. 
Táto infraštruktúra bude lokalizačným rámcom pre Euró-
pu a komplexným zdrojom informácií pre štátne inštitúcie, 
komerčné fi rmy a občanov. Spoločenstvo EuroGeographics 
pracuje so svojimi členmi, partnermi, zákazníkmi a Európ-
skou komisiou na:
• rozvoji európskych produktov a služieb,
•  zlepšení spolupráce a rozširovaní dobrých skúseností medzi 

členmi,
•  pomoci Európskej komisii so svojmi programami a smer-

nicami,
•  pokračovaní doterajších aktivít v podobe ofi ciálneho a zjed-

noteného hlasu európskych národných geodeticko-karto-
grafi ckých a katastrálnych inštitúcií,

•  podpore a propagácii spoločenstva EuroGeographics ako 
vedúceho európskeho fóra na výmenu názorov v oblasti 
geografi ckých informačných systémov, mapovania a KN.
ÚGKK SR sa ako národná inštitúcia geodézie, kartografi e 

a katastra pre civilné potreby štátu pravidelne zúčastňuje ak-
tivít spoločenstva EuroGeographics od roku 1991, keď sa zú-
častnil (vtedy ešte ako Slovenský úrad geodézie a kartogra-
fi e) na XIII. plenárnom zhromaždení spoločenstva CERCO 
(Európsky výbor predstaviteľov geodeticko-kartografi ckých 
inštitúcií, predchodca spoločenstva EuroGeographics). 

Aktuálnou úlohou v súčasnosti je premysleným výberom 
personálne obsadiť delegátmi a korešpondenčnými špecialis-
tami za ÚGKK SR tie pracovné skupiny spoločenstva Euro-
Geographics a tie jeho aktivity, ktoré sú pre náš rezort najdô-
ležitejšie a ktoré by mohli mať najväčší prínos pre náš rozvoj, 
a na druhej strane, kde my môžeme maximálne prispieť 
k vecnému napredovaniu spoločenstva a zároveň i k úspeš-
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nej reprezentácii rezortu ÚGKK SR na celoeurópskej úrovni. 
Z personálnych a fi nančných dôvodov však všetky pracovné 
skupiny nie sme a ani v budúcnosti nebudeme schopní pokryť 
odborníkmi.

10.2  Spolupráca s  Európskou asociáciou 
pozemkovej  regis t rácie

Výzvou, pred ktorou stojíme a ktorú budeme musieť riešiť, 
je reakcia na opakovanú ponuku stať sa členom Európskej 
asociácie pozemkovej (presnejšie „nehnuteľnostnej“) regis-
trácie – European Land Registry Association (ELRA). Na-
ša reakcia musí vychádzať z principiálneho stanoviska, akú 
pozíciu chce SR v tejto oblasti európskych iniciatív zaujať, 
a tiež podľa fi nančných a personálnych možností primerane 
podporiť našu dlhodobo kontinuálnu aktívnu participáciu na 
činnosti tohto medzinárodného spoločenstva.

10.3  Spolupráca medzi  c ivi lnou a  armádnou 
zložkou geodézie  a  kar tografie  v  SR

Snahou ÚGKK SR bude vzájomná koordinácia a spolupráca 
s armádnou zložkou geodézie a kartografi e v SR, aby sme 
dosiahli jednotný postup v zásadných otázkach rozvoja geo-
dézie, kartografi e a katastra na území SR i v ďalších otázkach 
celorepublikového významu alebo spoločného záujmu. 

Koordinácia a spolupráca by sa mala zameriavať najmä na 
tieto oblasti činností: koncepcie a smery rozvoja, rozvoj vedy 
a techniky, medzinárodné styky, legislatíva, výchova a ďalšie 
vzdelávanie odborných kádrov. Osobitnú pozornosť budeme 
venovať vzájomnej súčinnosti pri tvorbe a aktualizácii ZB 
GIS.

10.4  Spolupráca s  ďalš ími  ústrednými orgánmi 
š tá tnej  správy

Nevyhnutná bude úzka súčinnosť s Ministerstvom vnútra SR 
na úlohe integrovaný záchranný systém, s Ministerstvom ži-
votného prostredia SR na úlohe záplavové (povodňové) ma-
py a na úlohe tvorba opatrení smerujúcich k stabilite územia, 
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na 
úlohe akcelerácia tvorby a zápisu ROEP a pozemkových 
 úprav do KN a na úlohe skenovanie katastrálnych máp. Zod-
povedne zvážime spoločenskú objednávku na organizovanie 
a manažovanie školení a inštruktáží pre zamestnancov štátnej 
a verejnej správy na tému ako používať produkty a výstupy 
z KN.

10.5  Spolupráca s  komerčnou geodet ickou 
sférou

Funkcia komerčnej geodetickej sféry na úseku spravovania 
KN bude i naďalej veľmi významná a nenahraditeľná. Od 
stupňa harmonickej spolupráce komerčnej sféry s orgánmi 
štátnej správy KN bude záležať úroveň spravovania katas-
trálneho operátu. V nasledujúcom období sa predpokladá 
bezvýnimočný podiel komerčnej sféry na tvorbe geometric-
kých plánov, v plnom rozsahu bude komerčná sféra i naďalej 
spracúvať ROEP a pozemkové úpravy. V závislosti od náras-
tu zdrojov na fi nancovanie obnovy katastrálneho operátu no-
vým mapovaním a na tvorbu vektorových katastrálnych máp 
sa predpokladá účasť komerčnej geodetickej sféry i na tvorbe 

týchto technických podkladov na spravovanie katastrálneho 
operátu. 

Nevyhnutná bude užšia spolupráca s komerčnou geodetic-
kou sférou v oblasti tvorby a pripomienkovania vybraných 
interných predpisov, ktorými sa detailne rozpracúvajú vše-
obecne záväzné právne predpisy pre rezort ÚGKK SR.

11. Záver

Spoločenské zmeny prebiehajúce v našej republike na pre-
lome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia si vyžiadali prijatie novej právnej úpravy katastra. 
Táto úprava v podobe nového katastrálneho zákona NR SR 
č. 162/1995 Z. z. začala neskôr slúžiť zároveň ako štátny in-
formačný systém o nehnuteľnostiach. Prostredníctvom KN 
štát uskutočňuje niektoré svoje funkcie, a to predovšetkým 
funkciu ochrany práv a slobôd (ochranu práv k nehnuteľnos-
tiam) a hospodársko-organizátorskú funkciu (najmä vytvára-
nie podmienok na plynulý trh s nehnuteľnosťami, podnika-
teľskú činnosť, ochranu pôdneho fondu a ochranu životného 
prostredia). Pri plnení týchto funkcií veľmi dôležitú a nena-
hraditeľnú úlohu zohrával inštitút vkladu vlastníckeho práva 
a iných vecných práv do KN, ktorý sa v súčasnej podobe 
osvedčil. Konanie pred správnym orgánom je podstatne jed-
noduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie ako konanie pred or-
gánom súdu, a vzhľadom na zmluvný charakter návrhov je 
vo veľkej väčšine prípadov vklad práva do KN povolený, čiže 
účastníkom konania je vyhovené. Z doterajšej praxe možno 
jednoznačne potvrdiť, že úzke prepojenie technických geode-
ticko-kartografi ckých činností s rozhodovaním o vkladoch 
práv k nehnuteľnostiam do KN sa osvedčilo.

V čl. 1 ods. 1 prvého Dodatkového protokolu Európske-
ho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
je ustanovené právo každej fyzickej alebo právnickej osoby 
požadovať od štátu zábezpeku svojho vlastníctva. Toto právo 
obsahuje tiež povinnosť štátu spravovať nástroj, ktorý slúži 
verejnosti právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. V prípade, 
že štát takýto nástroj nevytvorí, alebo ho vytvorí v nedo-
statočnej miere, ekonomický rozvoj krajiny sa pribrzdí a ná-
klady spojené s prekonávaním rizika na poisťovanie zmenšia 
atraktivitu dotknutej krajiny z hľadiska umiestňovania kapi-
tálových investícií. 

KN a registrácia vlastníckych práv je jednou z úloh štátu, 
ktorá je nevyhnutná v rámci trhového hospodárstva a má veľ-
ký význam pri podpore základných slobôd pohybu kapitálu, 
služieb, ľudí a tovaru. Rozvoj KN je nevyhnutný pre kvalitné 
fungovanie trhového hospodárstva v SR a má významnú úlo-
hu vo fungovaní každého členského štátu EÚ.

Treba poukázať na skutočnosť, že KN sa za uplynulých 
necelých 20 rokov v podstate dokázal vyrovnať s nebývalým 
nárastom počtu úloh (reštitučné procesy podľa viacerých 
zákonov, malá a veľká privatizácia, transformácia štátneho 
vlastníctva do vlastníctva obcí, transformácia vlastníctva 
poľnohospodárskej pôdy do správcovstva Slovenského po-
zemkového fondu, transformácia družstevného, komunálne-
ho a štátneho vlastníctva bytov a nebytových priestorov do 
vlastníctva nájomníkov a druhé a ďalšie prevody tohto vlast-
níctva, tvorba ROEP a ich zápis, zápis výsledkov pozemko-
vých úprav, a to všetko súbežne s úplným prevodom súboru 
popisných informácií KN do digitálnej formy a s nádejným 
rozbehom prevodu súboru geodetických informácií KN do 
digitálnej formy).

Do redakcie došlo: 10. 11. 2010

Májovská, H.: Úlohy, ktoré čakajú rezort…
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Abstrakt

Prezentácia výsledkov analýzy skreslení v univerzálnom transverzálnom Mercatorovom zobrazení nazývanom UTM. Vzhľadom 
na možnosť zobrazenia celého územia Slovenska v UTM 34 bola v uskutočnenej analýze uvažovaná neštandardná šírka 
poludníkového pásu, a to ± 4°15′, čo je rozdiel elipsoidickej dĺžky najzápadnejšieho bodu Slovenska 16°45′ od elipsoidickej 
dĺžky 21° základného poludníka zóny 34. Výsledky analýzy ukázali, že na území západného Slovenska sa prejavuje skreslenie 
uhlov, dĺžkové a plošné skreslenia násobne presahujú kritériá na použitie zobrazenia pre potreby katastra nehnuteľností a na 
zobrazenie základnej bázy údajov geografi ckého informačného systému.

Distortion Analysis of the Projection of the Slovak Territory in UTM 34

Summary

Presentation of the distortion analysis results in universal transverse Mercator projection (UTM). Considering use for the 
projection of the Slovak territory in UTM 34 non-standard meridian band width was envisaged, in analysis, namely ± 4°15′, 
which is difference between ellipsoidal longitude of the westernmost point of Slovakia 16°45′ and ellipsoidal longitude 21° of 
the prime meridian in UTM 34. Results of analysis showed that in the western part of Slovakia the angular distortions exist and 
the scale and areal distortions are in multiple manner beyond the criteria for using the projection for cadastre purposes or for 
the projection of Fundamental Database for Geographic Information System.
 
Keywords: conformal projection, scale distortion, area distortion, angular distortion

1. Úvod

Univerzálne transverzálne Mercatorovo zobrazenie (ďalej 
UTM – Universal Transverse Mercator) a jeho špecifi kácia 
– zobrazenie Gaussovo-Krügerovo – bolo a je súčasťou via-
cerých geodetických súradnicových systémov. V súčasnosti 
sa v rezorte obrany SR, ktorá je súčasťou vojenského zos-
kupenia NATO, používa zobrazenie UTM, kde územie Slo-
venska sa nachádza v dvoch poludníkových pásoch, v tzv. 
zónach UTM 33 a UTM 34. Spoločným poludníkom týchto 
zón je poludník s elipsoidickou dĺžkou 18°, a práve v oblas-
ti tejto elipsoidickej dĺžky sa vyskytujú problémy s napája-
ním údajov z oboch zón. V článku ukážeme, že zobrazenie 
celého územia Slovenska v súradnicovom systéme jedného 
poludníkového pásu UTM 34, v ktorom sa nachádza väčši-
na územia, nie je optimálnou cestou ani na riešenie spo-
mínaných problémov, ani na aplikáciu tohoto zobrazenia 
na účely katastra nehnuteľností, či základnej bázy údajov 
geografi ckého informačného systému (ZB GIS). V analýze 
dĺžkových, plošných a uhlových skreslení v UTM 34 bol 
použitý elipsoid geodetického referenčného systému 1980 
(GRS 80). 

2. Princíp zobrazenia UTM

Zobrazenie UTM je modifi káciou Gaussovho-Krügerovho 
zobrazenia. Ich spoločnou charakteristikou je, že referen-
čný elipsoid je zobrazený konformne na valcovú plochu 
v transverzálnej polohe. Zobrazovacie rovnice sú uvedené 
pre súradnice x, y, kde začiatok súradnicovej sústavy je prie-
sečník rovníka so základným poludníkom príslušného polud-
níkového pásu. Výpočet pravouhlých rovinných súradníc x, 

y z elipsoidických súradníc ϕ,
 
λ na referenčnom elipsoide 

vyjadrujeme [2]:
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kde S
p
 je dĺžka oblúka základného poludníka prislúchajúca 

elipsoidickej šírke ϕ, elipsoidická dĺžka λ je použitá v rela-
tívnej hodnote od základného poludníka príslušného 6-stup-
ňového pásu (v UTM 33 je základný poludník 15°, v UTM 34 
je základný poludník 21°), hodnota konštanty m

0
 = 0,9996, 

keďže body elipsoidu sú zobrazené na sečný valec, N je 
priečny polomer krivosti elipsoidu v elipsoidickej šírke ϕ 
a konštanty t, η určíme z hodnoty ϕ a druhej excentricity e´ 
príslušného elipsoidu: 
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V geodetickom systéme UTM sú pravouhlé súradnice 
označené ako N (North) a E (East), kde je použité posunutie 
osi x o 500 km na západ a osi y o 10 000 km na juh, platí 
teda:
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(3)

Dĺžku S
p
 oblúka poludníka od bodu na rovníku k bodu 

s elipsoidickou šírkou ϕ vypočítame zo vzťahu:

       S
p
 = Aϕ – Bsin(2ϕ) + Csin(4ϕ) – Dsin(6ϕ) +         (4)

                  + Esin(8ϕ) –  Fsin(10ϕ) .      

Analýza skreslení obrazu 
územia Slovenska v UTM 34

528.91

RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.,
Katedra matematiky

a deskriptívnej geometrie
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Tab. 1 Hodnoty koefi cientov na výpočet dĺžky S
p 
oblúka poludníka

K
oe

f.

Elipsoid

Besselov Krasovského GRS 80 Hayfordov

A
r

6366742,520000000 6367558,497000000 6367449,146000000 6367654,500000000

A° 111120,620000000 111134,861100000 111132,953000000 111136,536600000

B 15988,638400000 16036,480270000 16038,508660000 16107,034700000

C 16,729954000 16,828066700 16,832613150 16,976211000

D 0,021784800 0,021975270 0,021984374 0,022265900

E 0,000030800 0,000031100 0,000031140 0,000031700

F 0,000000044 0,000000045 0,000000045 0,000000046

Z pravouhlých rovinných súradníc je možné vyjadriť 
modul dĺžkového skreslenia:
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kde M a N sú meridiánový a priečny polomer krivosti elip-
soidu v danom bode.

2.2  Výpočet  skreslení  dĺžok a  uhlov pomocou 
hlavných smerov skreslenia

Za predpokladu nie úplnej konformnosti zobrazenia je 
potrebné z parciálnych derivácií zobrazovacích rovníc (1) 
určiť Gaussove koefi cienty E, F, G, H:   
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Na výpočet azimutov hlavných smerov skreslenia A
e
 sa 

používa vzťah:
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ktorého riešením sú dva kolmé smery A
a
 a A

b
. F je Gaussov 

koefi cient podľa (8), M a N sú meridiánový a priečny polo-
mer krivosti elipsoidu v danom bode, m

p
 a m

r
 sú moduly dĺž-

kového skreslenia v smere poludníka a rovnobežky, ktoré sú 
určené zo vzťahov:      
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kde E, G sú Gaussove koefi cienty podľa (8).
Moduly dĺžkového skreslenia m

a
, m

b
 v hlavných smeroch 

sa určujú dosadením azimutov A
a
 a A

b
 do vzťahu:  
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Hodnoty koefi cientov A až F sú uvedené v tab. 1, vzťahy na 
ich výpočet z parametrov elipsoidu sú uvedené v [1]. Hodno-
ta koefi cientu A je uvedená v tabuľke ako A

r
, keď je vo vzťahu 

(4) násobený hodnotou uhla ϕ v radiánoch a A°, keď je uhol 
ϕ v stupňoch.

Princíp inverznej transformácie rovinných súradníc x, y 
UTM (bez posunutia, teda od súradníc N, E sú odčítané adi-
tívne konštanty 10 000 km a 500 km) v príslušnom súrad-
nicovom systéme na elipsoidické súradnice ϕ, λ na referen-
čnom elipsoide:
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kde elipsoidická šírka ϕ
k
 je určená postupnou aproximáciou  

zo vzťahu (4) ako elipsoidická šírka prislúchajúca dĺžke 
oblúka poludníka S

p
 = x, M

k
 a N

k
 sú meridiánový a priečny 

polomer krivosti elipsoidu v elipsoidickej šírke ϕ
k
 a hodno-

ty t
 k
, η

k
 určíme pre ϕ

k
 zo vzťahov (2).

2 .1   Dĺžkové skreslenie  v  zobrazení  UTM za 
predpokladu konformnost i  zobrazenia

Zobrazenie UTM je považované za konformné zobrazenie. 
Z tejto podmienky boli odvodené zobrazovacie rovnice, 
a to použitím členov Taylorovho rozvoja, ktorých počet je 
prispôsobený praktickej aplikácii pre určitú šírku poludní-
kového pásu. Zobrazovacie rovnice (1) boli formulované na 
zobrazenie bodov s elipsoidickou dĺžkou, ktorej rozdiel od 
základného poludníka je do ±3°. Za predpokladu konform-
nosti sa na určenie modulu dĺžkového skreslenia v zobrazení 
UTM vychádzajúceho z elipsoidických súradníc ϕ a λ použí-
va vzťah:
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Maximálne skreslenie uhlov Δω
e
 v danom bode je určova-

né z modulov dĺžkového skreslenia m
a
, m

b
 v hlavných sme-

roch podľa nasledujúceho vzťahu:

       
 

               
   sin  .

2
e a b

a b

m m
m m               

 (12)

2.3 Meridiánová konvergencia  v  zobrazení  UTM

Na výpočet meridiánovej konvergencie v zobrazení UTM 
uvedieme dva vzťahy.  

Vychádzajúc z elipsoidických súradníc ϕ, λ vypočítame 
hodnotu meridiánovej konvergencie podľa vzťahu: 
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Použitím rovinných pravouhlých súradníc x, y a aproximo-
vanej elipsoidickej šírky ϕ

k
 vypočítame hodnotu meridiáno-

vej konvergencie zo vzťahu: 
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3.  Analýza skreslení obrazu územia Slovenska pomocou 
UTM

Vzhľadom na použitie zobrazenia UTM na území Slovenska, 
a to so zobrazením celého územia v zóne 34, bola vykonaná 
analýza skreslení v intervale elipsoidickej šírky ϕ od 47°45' 
do 49°30' a v intervale relatívnej elipsoidickej dĺžky λ od 0° 
do ±4°15', pretože najzápadnejší bod Slovenska je v blízkosti 
Záhorskej Vsi a jeho elipsoidická dĺžka je približne o 4°15' 
menšia od elipsoidickej dĺžky základného poludníka 21°.
Priebeh dĺžkového skreslenia v zobrazení UTM je syme-
trický podľa základného poludníka. Analýza bola vykonaná 
metodikou popísanou v časti 2, v prostredí výpočtového sys-
tému Mathematica 6.0 [4], s použitím parametrov elipsoidu  
GRS 80.

3.1 Dĺžkové skreslenie 

Výpočet dĺžkového skreslenia bol vykonaný použitím vzťahu 
(6) v rôznych elipsoidických šírkach. Na obr. 1 je ukážka 

grafi ckého priebehu hodnôt modulu dĺžkového skreslenia na 
rovnobežkovej kružnici s elipsoidickou šírkou ϕ = 48°00', 
a to v bodoch, ktorých rozdiel elipsoidickej dĺžky od elipso-
idickej dĺžky základného poludníka je 0° až 4°15'.

V tab. 2 sú vyjadrené dĺžkové skreslenia (v cm/km) v nie-
ktorých charakteristických bodoch rovnobežiek, s uvedený-
mi elipsoidickými šírkami ϕ v príslušných riadkoch a elip-
soidickými dĺžkami λ v stĺpcoch. Uvedené hodnoty skreslení 
sú pre 6-stupňový poludníkový pás od -40 cm/km na základ-
nom poludníku do +22 cm/km na poludníku s elipsoidickou 
dĺžkou ±3°, avšak pre poludníkový rozsah celého územia 
Slovenska sa pohybujú od -40 cm/km až do +85 cm/km.

Za predpokladu konformnosti zobrazenia sa modul ploš-
ného skreslenia rovná druhej mocnine modulu dĺžkového 
skreslenia. 

3 .2  Skreslenie  uhlov 

Vzhľadom na aproximačný charakter zobrazovacích rovníc 
bola na rovnobežke s elipsoidickou šírkou ϕ = 48°45' vyko-
naná kompletná analýza skreslení, ktorá nevychádzala z kon-
formnosti zobrazenia. Azimuty hlavných smerov dĺžkového 
skreslenia boli vypočítané podľa metodiky uvedenej v časti 
2.2. Hodnota prvého hlavného smeru je 0° v bode základ-
ného poludníka až do 2°17' v bodoch poludníkov s relatív-
nou elipsoidickou dĺžkou λ = ±4°15'. Maximálne skreslenie 
uhlov v bode na poludníku s relatívnou hodnotou elipsoidic-

Tab. 2 Dĺžkové skreslenie vo vybraných bodoch analyzovaného územia 

 

Dĺžkové skreslenie v cm/km

λ=0° λ=±0°30′ λ=±1° λ=±1°30′ λ=± 2° λ=±2°30′ λ= ±3° λ=±3°30′ λ= ±4° λ=±4°15′

ϕ  = 49°30′ -40 -38 -34 -25 -14 0 18 39 63 76

ϕ  = 49°00′ -40 -38 -33 -25 -14 1 19 41 65 79

ϕ  = 48°30′ -40 -38 -33 -25 -13 2 20 42 67 81

ϕ  = 48°00′ -40 -38 -33 -25 -13 3 22 44 69 83

ϕ  = 47°45′ -40 -38 -32 -24 -12 3 22 45 70 85

Obr. 1 Priebeh modulu dĺžkového skreslenia v bodoch 
 rovnobežkovej kružnice s elipsoidickou šírkou ϕ = 48°00′

Vajsáblová, M.: Analýza skreslení obrazu…
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Tab. 3 Meridiánová konvergencia γ vo vybraných bodoch analyzovaného územia 

 

Meridiánová konvergencia γ

λ=0° λ=±0°30′ λ=±1° λ=±1°30′ λ=± 2° λ=±2°30′ λ=±3° λ=±3°30′ λ=±4° λ=±4°15′

ϕ  = 49°30′ 0°  0°23′  0°46′  1°08′  1°31′  1°54′  2°17′  2°40′  3°03′  3°14′

ϕ  = 49°00′ 0°  0°23′  0°45′  1°08′  1°31′  1°53′  2°16′  2°39′  3°01′  3°13′

ϕ  = 48°30′ 0°  0°22′  0°45′  1°07′  1°30′  1°52′  2°15′  2°37′  3°00′  3°11′

ϕ  = 48°00′ 0°  0°22′  0°45′  1°07′  1°29′  1°52′  2°14′  2°36′  2°58′  3°10′

ϕ  = 47°45′ 0°  0°22′  0°44′  1°07′  1°29′  1°51′  2°13′  2°36′  2°58′  3°09′

Poznámka:  Meridiánová konvergencia je uvedená v absolútnych hodnotách. V rámci jedného poludníkového pásu nadobúda 
kladné hodnoty vo východnej časti pásu, záporné hodnoty v západnej časti pásu.

kej dĺžky ±3° je iba 0,25", avšak na poludníku s relatívnou 
hodnotou elipsoidickej dĺžky ±4°15' je štvornásobné, teda 
viac ako 1".

3.3 Meridiánová konvergencia 

Analýza hodnoty meridiánovej konvergencie v zobrazení 
UTM bola vykonaná v rozsahu elipsoidickej šírky ϕ od 47°45' 
do 49°30' a pre jednotlivé poludníky s relatívnymi hodnotami 
elipsoidickej dĺžky λ od 0° do ±4°15'. Hodnoty meridiáno-
vej konvergencie s presnosťou na uhlové sekundy vypočítané 
pomocou vzťahu (13) sú v tab. 3. Zo sínusoidálneho tvaru 
obrazu poludníkov vyplýva, že meridiánová konvergencia 
na príslušnom poludníku rastie na sever. V rozsahu elipso-
idickej šírky územia Slovenska je maximálna meridiánová 
konvergencia γ v 6-stupňovom poludníkovom páse na kraj-
ných poludníkoch s relatívnou elipsoidickou dĺžkou λ = ±3° 
približne ±2°17'. Obrazy poludníkov s elipsoidickou dĺžkou 
λ  =  ±4°15' majú maximálnu meridiánovú konvergenciu 
γ  = ±3°14',  teda takmer o stupeň väčšiu.

4. Záver

Z analýzy zobrazenia celého územia Slovenska v zobrazení 
UTM v jednej zóne, a to 34, ktorej základný poludník má 
elipsoidickú dĺžku 21°, vyplynuli nasledujúce závery:
•  Hodnoty dĺžkového skreslenia sú v intervale od -40 do 

+85 cm/km, čo je v porovnaní s maximálnym kladným dĺž-
kovým skreslením obrazu bodov 6-stupňového poludníko-
vého pásu (od -40 do +22 cm/km) takmer štvornásobok, 
a to v západnej časti územia Slovenska. 

•  Zo štvornásobného maximálneho dĺžkového skreslenia 
vyplýva v západnej časti územia Slovenska až 16-násobné 
plošné skreslenie v porovnaní s plošným skreslením v okra-
jových oblastiach 6-stupňového poludníkového pásu.

•  Meridiánová konvergencia obrazu najzápadnejšieho polud-
níka územia Slovenska je takmer o polovicu väčšia ako 
meridiánová konvergencia obrazu krajného poludníka 6-
-stupňového poludníkového pásu.

•  Z dôvodu aproximačného charakteru zobrazovacích rovníc 
dochádza tiež k štvornásobnej deformácii uhlov v spomí-

nanej časti územia. Napriek tomu, že toto uhlové skres-
lenie nie je výrazné, znamená tiež, že dĺžkové skreslenie 
v bodoch na západe územia je závislé od azimutu, teda nie 
je rovnaké v každom smere.
Na záver možno konštatovať, že vzhľadom na to, že naj-

západnejší bod Slovenska má elipsoidickú dĺžku približ-
ne 16°45', čo je o 4°15' menej ako elipsoidická dĺžka 21° 
základného poludníka zóny 34, obraz prvkov územia nespĺňa 
kritériá stanovené pre zobrazenie 6-stupňových pásov 
v UTM. Použitie tohto zobrazenia s parametrami zóny 34 
na účely katastra nehnuteľností, prípadne na zobrazenie ZB 
GIS celého územia Slovenska, nie je vhodné. Výrazné defor-
mácie na západe územia Slovenska by bolo možné čiastočne 
zmierniť úpravou parametrov (napr. zmenou hodnoty elipso-
idickej dĺžky základného poludníka), čo však nie je v súlade 
so štandardným používaním zobrazenia UTM. Doplnením 
zobrazovacích rovníc ďalšími členmi Taylorovho rozvoja by 
sa eliminoval nárast uhlového skreslenia na západnej hranici 
územia Slovenska. Tieto úpravy zobrazenia však nie sú štan-
dardné v medzinárodnom kontexte, ani v aplikácii zobraze-
nia v súčasnosti používaných softvérových produktov. Ako je 
uvedené v [3], vzhľadom na tvar a polohu územia Slovenska 
je vhodné použiť na zobrazenie ZB GIS, resp. na účely katas-
tra nehnuteľností konformné kužeľové zobrazenie v normál-
nej polohe s dvoma neskreslenými rovnobežkami. 

Príspevok vznikol za podpory spoločnosti Zymestic Solu tions, 
s. r. o. a grantovej výskumnej úlohy VEGA 1/0203/10.
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1. Úvod

Aby se naši předkové v krajině neztratili, vytvářeli výraz-
né orientační body, učili se určovat polohu z hvězd na noční 
obloze a pracně zpracovávali detailní mapy. V současnosti 
jsme na tom mnohem lépe. Můžeme používat zařízení, které 
nám kdykoliv přesně sdělí, kde na Zemi se právě nacházíme. 
Kolem Země ve výšce přes 20 tisíc kilometrů neustále obíhá 
skupina družic vysílajících nepřetržitě signály a my držíme 
v ruce malou krabičku, která díky těmto signálům dokáže 
zaměřit, s přesností do několika metrů, pozici kdekoliv na 
zemském povrchu.

2. GPS

Vývoj GPS (Global Positioning System) zahájily USA 
počátkem sedmdesátých let a původně měl sloužit pro úče-
ly vojenského letectva, námořnictva a pozemních sil. V roce 
1983, poté co sovětský stíhací letoun sestřelil korejské civilní 
letadlo KAL 007 v zakázaném sovětském leteckém prostoru 
a zahynulo všech 269 lidí na palubě, oznámil americký pre-
zident Ronald Reagan, že GPS bude po dokončení přístup-
ný i civilnímu použití. Celý GPS se pak stal plně funkčním 
v roce 1995 [1].

Systém GPS je založen na družicích, operačních a řídících 
pozemních centrech a na vhodných koncových přijímačích. 
Až 31 aktivních a záložních družic se pohybuje kolem Země 
(obr. 1) a mají přesně určenou oběžnou dráhu i svou vzá-
jemnou polohu [2]. Každá družice je vybavena přijímačem, 
vysílačem, atomovými hodinami a řadou přístrojů, které 
slouží pro navigaci nebo jiné speciální úkoly. Družice při-
jímá, zpracovává a uchovává informace předávané z pozem-
ního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu 
raketovými motory, sleduje stav vlastních systémů a podává 

o těchto skutečnostech informace zpět do řídícího centra. 
Družice vysílají v pásmech, která jsou zvolena záměrně tak, 
aby byla minimálně ovlivněna meteorologickými vlivy. Při-
děleno je několik frekvencí a každé frekvenci odpovídá jeden 
vysílací kanál [3]:

 –  L1 – zde je vysílán kód C/A dostupný pro civilní uživa-
tele a vojenský kód P(Y), šifrovaný pro autorizované 
uživatele, 

– L2 – zde je vysílán vojenský kód P(Y),
–  L3 – vysílá signály, které obsahují data monitorování star-

tů balistických raket, detekci jaderných výbuchů a dalších 
vysokoenergetických zdrojů,

–  L4 – využívá se pro měření ionosférické refrakce, kdy 
průchod signálu ionosférou způsobuje zpoždění radiového 
signálu a promítá se do chyb při určení polohy,

–  L5 – spadá do mezinárodně chráněné oblasti letecké navi-
gace a využívají ho vícefrekvenční přijímače GPS.

Řídící část tvoří soustava hlavního řídícího střediska –
– Master Control Station (MCS), pěti monitorovacích stanic 
a čtyř pozemních vysílačů. Hlavní řídící středisko MCS síd-
lí na letecké základně v Colorado Springs (USA). Zajišťuje 
a udržuje nepřetržitou funkčnost systému a jeho přesnost ve 
shodě s předepsanými standardy, sleduje dráhy družic a v pří-
padě potřeby je může měnit, zajišťuje synchronizaci atomo-
vých hodin družic a výpočet parametrů jejich drah (efemerid). 
Jakákoliv závada na družici musí být co nejrychleji opera-
tivně řešena. Monitorovací stanice, vykonávající nepřetržité 
pozorování na viditelné družice, jsou umístěny rovnoměrně 
po obvodu Země, většinou blízko rovníku. Nacházejí se na 
Havajských ostrovech, na atolu Kwajalein na Marshallových 
ostrovech v západním Tichomoří, na ostrově Ascension ve 
středním Atlantiku, na ostrově Diego Garcia uprostřed Indic-
kého oceánu a v Colorado Springs v USA [3].

Uživatelská část se skládá z přijímačů GPS jednotlivých 
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uživatelů, které umožňují přijímat signály z družic a získávat 
z nich informace o své poloze a čase. K určení dvojrozměrné 
polohy (zeměpisná délka a šířka) postačí příjem signálu ze 
tří družic, zatímco určení trojrozměrné polohy (navíc výš-
ka) vyžaduje minimální účast čtyř družic. Kromě souřadnic 
je totiž další neznámou synchronizace hodin na družicích 
a v přijímači. Příjem menšího počtu družic znemožňuje 
výpočet polohy, vyšší počet družic naopak určení polohy 
dále zpřesňuje. Po vyhodnocení údajů o umístění satelitů, 
době šíření a vzdálenosti satelitů od přijímače je vyhodno-
cena aktuální poloha přijímače i to, jakým směrem a jakou 
rychlostí se přijímač pohybuje. Protože přijímače nekomu-
nikují s družicemi (pouze přijímají signály), je GPS scho-
pen obsloužit neomezený počet uživatelů. Jejich provoz není 
spojen s žádnými poplatky za využívání služby. Provozovatel 
systému, armáda Spojených států, vkládal (a může kdykoli 
znovu vložit) do signálů GPS záměrné rušení označované 
jako Selective Availability (SA). SA bylo většinou nastaveno 
tak, aby s pravděpodobností 0,95 způsobovalo horizontální 
chybu 100 m z přímých signálů. Záměrná chyba systému 
byla vypnuta 2. 5. 2000 rozhodnutím prezidenta USA Billa 
Clintona a přesnost GPS se rázem zvýšila na metry [3].

Poměrně přesné určení polohy bylo možné i před květnem 
2000, avšak pouze simultánním nebo dlouhodobým měře-
ním, anebo pomocí diferenčního GPS (DGPS). Tento systém 
se využívá dodnes, ale pouze při potřebě vyšší přesnosti – až 
na úrovni centimetrů či ještě vyšší. Určení polohy je zpřes-
něno díky údajům z pozemní stanice o známé poloze, pomo-
cí známé aktuální hodnoty odchylky v určení její polohy 
jsou korigovány i polohy mobilních přijímačů. Existují dva 
základní typy korekcí – v reálném čase („real-time DGPS“) 
a postprocesní korekce („postprocessing“).

První typ korekcí v reálném čase dnes zvládají i malé 
turistické přístroje GPS (jen se musíte přesvědčit, že je funk-
ce korekce zapnuta). Jedná se o tzv. systém WAAS/EGNOS 
(WAAS je zkratka amerického systému – Wide Area Aug-
mentation System, EGNOS se vztahuje k evropskému sys-
tému – European Geostationary Overlay System). Korekční 
signál určený ze sítě několika pozemních stanic na území 
Evropy (EGNOS) je distribuován opět signálem ze satelitů. 
S pomocí korekcí WAAS/EGNOS lze za ideálních podmínek 
dosáhnout přesnosti cca 3 m. Výhodou systému je bezplat-
nost a dostupnost, nevýhodou menší přesnost ve srovnání 
s jinými možnostmi a také skutečnost, že satelity šířící tento 
signál se v našich zeměpisných šířkách objevují nízko nad 
jižním horizontem a jejich signál je tudíž často nedostupný. 
Další možností korekcí v reálném čase je použití protoko-
lu NTRIP, což je mezinárodní standard pro šíření korekcí 
v reálném čase prostřednictvím internetu. Abyste využili tuto 

možnost, potřebujete kromě GPS, který korekcím rozumí, 
také mobilní telefon s mobilní datovou službou GPRS nebo 
vytáčeným spojením pro připojení k internetu. Na území ČR 
je v provozu několik sítí pozemních stanic poskytujících tyto 
korekce, nejúplnější a nejdostupnější sítí je Česká síť perma-
nentních stanic pro určování polohy (CZEPOS – k 1. 9. 2010 
27 tuzemských a 27 příhraničních stanic), kterou provozuje 
Zeměměřický úřad, jež vykonává podle zákona č. 359/1992 
Sb. správu geodetických základů ČR [5]. Výhodou je vysoká 
přesnost v reálném čase (pro geodetické přístroje v řádu cm), 
nevýhodou vysoké vstupní a také provozní náklady. V odleh-
lých oblastech je nutné počítat také s malou dostupností sig-
nálu Globálního systému pro mobilní komunikaci (Groupe 
Spécial Mobile – GSM) [4].

Pro postprocesní korekce lze opět využít data ze sítě 
 CZEPOS nebo z jiného ověřeného zdroje. Je nutné mít GPS 
vybavenou programem, který umožňuje zaznamenat údaje 
pro postprocessing a také pro samotné postprocesní zpraco-
vání. Výhodou je použitelnost ve všech terénech, nevýhodou 
zpřesnění polohy až po návratu z terénu [4]. 

3. Globální navigační satelitní systémy

Obecně by se pojmem GPS dala označit každá technologie 
nebo systém pro družicovou navigaci. Ovšem v dnešní době 
je tento pojem výhradně brán jako synonymum pro americ-
ký systém NAVSTAR (NAVigation Signal Timing And Ran-
ging). Pokud družicové systémy zajišťují celosvětové pokrytí 
signálem, pak se označují jako globální navigační satelitní 
systémy (Global Navigation Satellite Systems – GNSS). 
Jejich hlavní výhodou je schopnost určit polohu libovolného 
místa na Zemi s vysokou přesností a navíc pro celou Zemi 
poskytují jednotný souřadnicový systém (pro převod do 
kontinentálních systémů je třeba vyloučit pohyb zemských 
desek).

Co se týče alternativních systémů ke GPS, existují dva 
základní argumenty, proč mají vznikat. GPS je fi nancován 
z amerických zdrojů a jeho primární účel je vojenský. Ame-
rický úřad pro národní bezpečnost si vyhrazuje právo zcela 
zakódovat signál v oblastech, kde hrozí nějaký konfl ikt, pří-
padně do něj zanést umělou chybu až 100 m. Tato možnost 
není v normálním stavu aktivována, civilní uživatelé mohou 
tudíž využívat plné přesnosti vojenských kanálů. Druhým 
důvodem je spolehlivost. GPS nyní představuje 31 aktivních 
satelitů, přičemž minimálně 24 je potřeba, aby systém byl 
funkční. Pokud by došlo k nějaké poruše celého systému 
nebo současně na více satelitech, mohlo by to mít katastro-
fální následky pro celou řadu řídicích systémů [6]. 

Jaké jsou tedy ony alternativy? Pokud pomineme snahu 
indické a japonské vlády vybudovat jakési lokální systémy, 
má (bude mít) GPS v globálním měřítku prakticky tři srov-
natelné konkurenty. Jelikož vnik GPS se datuje do doby stu-
dené války, bylo pro Sovětský svaz nutností vyvinout vlastní 
navigační systém. GLONASS (GLObalnaja NAvigacionna-
ja Sputnikova Sistema) byl vyvíjen od roku 1976 a dokon-
čen v roce 1995. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 
se Ruská federace sice snažila systém dokončit, ale snaha 
narážela na nedostatek fi nančních prostředků a ochabující 
zájem o projekt. V letech 1996 až 2001 byla kosmická část 
GLONASS v úpadku. Od roku 2001 (do roku 2012) je prová-
děno jeho znovuobnovení do plného operačního stavu. Celý 
systém sestává, podobně jako GPS, ze 3 částí (segmentů): 
kosmická, řídící a uživatelská. Využívá 24 satelitů, které ale 
na rozdíl od GPS obíhají pouze po třech orbitálních drahách, 

Obr. 1 Satelity kolem Země (http://www.nasa.gov)
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což snižuje jeho přesnost na zhruba 60 m. Řídící středisko 
se nachází v Krasnoznamensku, jihozápadně od Moskvy. 
Pozemní monitorovací stanice leží téměř kompletně na úze-
mí Ruska, z čehož vyplývá časové omezení, kdy mohou být 
monitorovány družice. Uživatelé v Evropě se rekrutují přede-
vším z řad geodetů a vědeckých pracovníků, civilní využívá-
ní systému není zatím rozšířené [6]. 

Na rozdíl od těchto systémů určených primárně pro vojen-
ské účely se rozhodla v roce 2003 Evropská unie ve spolu-
práci s Evropskou kosmickou agenturou vybudovat vlastní 
systém Galileo určený prioritně pro civilní účely. Galileo 
bude využívat rovněž systému 30 orbitálních satelitů a měl 
by být dokončen v roce 2017. Vzhledem k využití dvou frek-
venčních pásem a předběžných korekcí je schopen ve volně 
přístupném rozsahu dosáhnout přesnosti 8 m, další, již zpo-
platněné zpřesnění je možné díky třetímu pásmu. Ani přes-
nost však nepostačuje k obhajobě systému, projekt naráží 
překvapivě na neochotu evropských států investovat nemalé 
částky do nemilitantních projektů. V každém případě je Gali-
leo systém založený na modernější technologii než stávající 
GPS [4].

Čínská vláda pracuje na systému Compass (družice Bei-
dou), určeném pro armádu i civilní využití, s přesností do 
10 m. Vedle třiceti plánovaných orbitálních satelitů bude sys-
tém využívat dalších 5 geostacionárních jako zálohu. Projekt 
započal vypuštěním prvních 5 satelitů.

4. Využití GPS

Díky přesnosti atomových hodin používaných v družicích
je satelitní navigační systém využíván k synchronizaci hodin 
a mnoha událostí po celém světě. Odchylky času atomových 
hodin dosahují hodnot nanosekund. Čas je tak přesný, že jsou 
na něm závislé i společnosti, pro které hraje přesné načasová-
ní událostí životně důležitou úlohu. Bezplatné uvolnění sys-
tému nastartovalo eskalaci vývoje nových technologií, metod 
měření a aplikací v civilním sektoru po celém světě. Lze říci, 
že vzniklo nové průmyslové odvětví.

Příklady využití GPS podle vybraných oborů [7]:

4 .1  Armáda

– Navigace vojenského letectva,
– koordinace přesunů živé síly a techniky v terénu,
– navádění vojenského námořnictva,
–  řízené střely naváděné na cíl s přesností 20 cm.

4.2 Letectví

–  Certifi kovaná satelitní navigace jedním z akceptovaných 
systémů, 

–  pro lety podle pravidel VFR (za vidu) je satelitní navigace 
považována za podpůrný prostředek, 

– pevné naplánování tras letadel, 
– spolupráce s pozemními řídicími systémy na letištích.

4.3 Námořní  doprava,  rybolov

 – Navigace při cestách oceány,
– navigace zpět po projeté trase,
–  zmapování a označení nebezpečných míst, mělčin apod.,

– alarm pro případ utržení kotvy,
– navigace „muž přes palubu“,
– navedení do oblastí s optimálním výskytem ryb,
–  ve spojení se sonarem možnost zmapování rybích hejn 

a vytvoření mapy jejich pohybu.

4.4 Zeměděls tví

–  Vyšší produktivita a účinnost stávajících metod obdělávání 
půdy,

 – aplikace chemických a průmyslových hnojiv,
–  navigace poskytuje lokální data o pozemcích a je možné 

vyčíst např. zamoření polí plevelem nebo onemocnění pěs-
tovaných kultur,

– pohyb zemědělské techniky.

4.5 Životní  prostředí ,  záchranný systém

 –  Přesnější předpověď rychlosti postupu lesních požárů 
a vzdušných vírů,

 –  vyhodnocení účinků zemětřesení, předvídání rozsahu vln 
tsunami,

 –  rychlé určení a navigace k místu nehody, požáru nebo 
ztroskotání lodi či pádu letadla,

 – rekonstrukce území po živelné katastrofě.

4 .6  Geodézie

 – Určování polohy bodů s vysokou přesností (až 5 mm),
 – vytyčování a zaměřování,
 – určování parametrů rotace Země,
 – sledování deformací inženýrských staveb,
 – sledování pohybů zemských desek,
– poloha pólů,
 – korekce času,
 – sledování lokálních deformací a pohybu území.

4.7 GIS,  mapování

 –  Poloha mapovaných objektů zaznamenávána s větší 
přesnos tí, než při tradičním způsobu (kresba do topogra-
fi cké mapy),

 –  přímo v terénu snadno a rychle dostupná lokalizace zná-
mých objektů potřebných při mapování (vrty, zlomové 
linie aj.),

 –  bezprostřední použití dat při tvorbě mapy – celý mapo-
vací proces probíhá v digitálním prostředí GIS, odpadají 
tím mnohdy komplikované převody analogových výstupů 
mapování do digitálních datových struktur, při kterých čas-
to dochází ke ztrátě přesnosti,

 – laser scanning.

4.8 Doprava

 – Řízení a plánování pozemní a říční dopravy,
– sledování pohybu a polohy vozidel (městská doprava),
– plně automatizovaný provoz vlaků,
 – měření rychlosti,
 – počítání ujeté nebo ušlé vzdálenosti,
 – monitoring odcizených vozidel,
 – výběr mýtného.
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Nejširší skupinu uživatelů dnes netvoří fi rmy, které pomo-
cí GPS zaměřují pozice vysílačů, objektů, vrtů, výskytu 
rostlin a živočišných druhů, ale běžní zákazníci, pro které 
je navigace GPS moderní „hračkou“ pro dospělé. S GPS je 
možné zaměřit místo, kde jste v neznámém městě zaparko-
vali auto, nemusíte se starat o to, kudy jdete, abyste trefi li 
zpátky, je možné si vytvořit svou vlastní schematickou map-
ku území pro použití např. pro tisk, web nebo orientační hru. 
S GPS můžete vypočítat výměru parcely tak, že ji obejdete 
nebo objedete automobilem. Přenosné přijímače umožňují 
absolvovat cesty v neznámých oblastech s pocitem jistoty, 
bez obav ze ztráty orientace. Jsou využívány k určování polo-
hy, směru, rychlosti, vzdáleností a času. Turističtí „nadšenci“ 
jsou za pomoci GPS ve dne i v noci schopni přesně dosáh-
nout vytčeného cíle a vrátit se na místo určení. Stále se také 
zvyšuje počet uživatelů, kteří využívají GPS při hraní her 
speciálně založených na satelitní navigaci. 

Již druhý den po vypnutí SA založil jistý Dave Ulmer v lese 
na území státu Oregon schránku a na internetu zveřejnil její 
souřadnice. Návštěvníci si z ní mohli něco vzít a na oplátku 
zanechat něco svého. Postupně začaly vznikat další a další 
schránky s poklady a dnes, po deseti letech, je jich na světě 
více než milion. Jen v ČR bylo možné k 1. 9. 2010 najít 19 tisíc 
„pokladů“ a další rychle přibývají. Turisticko-sportovně-navi-
gační hra, známá jako Geocaching, se stala fenoménem spoju-
jícím prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě.

5. Typy přijímačů GPS

Různé aktivity spojené s přijímači GPS kladou různé náro-
ky na jejich konstrukci, odolnost a funkční vybavení. Postu-

pem času se oddělilo několik skupin přijímačů určených pro 
armádu a odbornou i laickou veřejnost. Starší přijímače GPS 
měly řadu omezení – malé rozlišení displeje, pomalý výpo-
čet a přepočet trasy a pomalé překreslování mapy při jízdě, 
omezenou kapacitu paměti apod. Dnes mají dotykové disple-
je s vysokým rozlišením a čitelností i na přímém slunci, vel-
mi rychle překreslují i složité mapy a mají buď velkou vnitřní 
paměť, nebo možnost využívat výměnné paměťové karty.

Zjednodušeně dnes existují tři základní provedení při-
jímačů – přenosné, vestavěné a jako hardwarový doplněk 
k mobilnímu telefonu, PDA či notebooku. Podle účelu, ke 
kterému se převážně používají, můžeme oddělit následující 
kategorie přijímačů GPS [7]:

5 .1  Automobilové (obr. 2)

–   Fungují jako přijímače signálu GPS, který vyhodnocují 
pro získání potřebných dat, jako je poloha, aktuální rych-
lost a ve spolupráci s integrovaným software a mapovými 
podklady dávají uživateli informace o blížící se odbočce, 
odhadu potřebného času k dosažení cíle, průměrné rych-
losti apod.

 –  Dělí se na přenosné (snadná instalace a opětovná demontáž 
z vozu, nižší pořizovací cena, možnost použití např. v jiném 
vozidle, snadnější aktualizace mapových podkladů, jedno-
dušší zásah do software přístroje) a vestavěné (konfi guraci, 
zprovoznění a zajištění součinnosti s vozidlem zajišťuje 
výrobce, propojení s dalším příslušenstvím vozidla, velký 
displej).

Navigační funkce
 – Zobrazení řazení do jízdních pruhů,

Obr. 2 Příklady autonavigací (zleva [8], [8], [10])

Obr. 3 Příklady turistických přijímačů GPS (zleva [9], [9], [11], [9])
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 –  hlasové ovládání navigace (možnost zadávat povely navi-
gaci – zatím pouze v angličtině),

 – RDS-TMC – úprava trasy podle aktuální dopravní situace,
 –  upozornění na maximální povolenou rychlost v daném 

úseku, 
 –  databáze bodů zájmu (POI) – nejbližší bankomat, nemocni-

ce, ubytování i upozornění na rychlostní radar,
–  respektování specifi ckých atributů (nosnost a průjezdní 

výška mostů, šířka silnice, stoupání apod.).

Doplňkové funkce
 – Přehrávání mp3,
 – handsfree,
 – bluetooth,
 – zobrazování fotografi í,
 – příjem a zobrazení TV stanic,
 –  propojení s palubní deskou (nahrazení funkce palubního 

počítače),
 –  aktivní stojánek (lze jej nechat napevno ve vozidle 

a vyjmout pouze navigaci).

Do kategorie automobilových navigací patří i navigace 
pro motocykly, které se od těch automobilových liší zejména 
odolností vůči vodě a vibracím i vyšší pořizovací cenou.

5.2 Turis t ické (outdoorové)  –  obr. 3

 –  Přenosná zařízení pro určení vlastní polohy v terénu a snazší 
orientaci při turistice, cykloturistice nebo Geocachingu,

–  oproti autonavigacím jsou uzpůsobeny pro delší provoz na 
baterie a bývají odolnější povětrnostním podmínkám, vodě 
i nárazu, ale disponují menším displejem i absencí hlasové 
navigace.

Funkce, vlastnosti
–  Vysoká citlivost příjmu signálu GPS i díky zpřesňujícímu 

systému WAAS/EGNOS,
 –  tříosý elektromagnetický kompas (nevyžaduje pro přesné 

určení směru vodorovné držení přístroje),
 –  kombinace GPS, barometrického výškoměru a modelu  

geoidu  zaručuje vysokou přesnost určení nadmořské výšky, 
– dotykový displej,
 –  možnost rozšíření paměti pomocí standardních datových 

karet microSD,
–  schopnost ponoření do vody, odolnost proti běžnému pádu 

na zem,
– bezdrátový přenos dat technologií ANT+,
 –  možnost zobrazení ortofotosnímků, katastrálních map i na-

skenovaných papírových map,
 –  fotoaparát (automatické přiřazení zeměpisných souřadnic 

fotografi i).

5 .3  Námořní  (obr. 4)

 –  Samostatné mapové přístroje (tzv. plottery) nebo sdružené 
přístroje se sonarem,

 –  používají se i pro mapování dna vodních nádrží či říčních 
koryt,

 – vyhledání místa, kde se zdržují hejna ryb,
 –  vysoká odolnost proti slané vodě, výkyvům teplot, 

vibracím. 

Speciální funkce
 –  „Muž přes palubu“ – díky stisku klávesy dokáže zazname-

nat aktuální pozici a navigovat okamžitě zpět,
 –  utržení kotvy – přístroj dokáže zvukově upozornit na 

nežádoucí pohyb lodi,

Obr. 4 Příklady námořních GPS přijímačů (zleva [9], [12])

Obr. 5 Příklady leteckých přijímačů GPS (zleva [9], [13])
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 –  varovné body – pokud se loď přiblíží k některému z předem  
nadefi novaných varovných bodů, přístroj GPS spustí 
alarm.

5.4 Letecké (obr. 5)

 – Použití pro sportovní létání, ultralighty, paragliding,
 –  obsahují prvky databáze Jeppesen – základní informace 

o letištích, zakázaných prostorech, prostorech s omezeným 
leteckým provozem, hlásné body aj.,

 – funkce vektorového přiblížení na přistávací dráhy,
– digitální model terénu, databáze překážek.

5.5 Aplikační

 –  Připraveny pro zabudování do dalších systémů, které z GPS 
přijímají některá data,

– nemají displej ani klávesnici,
 – možnost propojení s PDA nebo notebookem v autě.

Typy aplikací
 –  Časové servery pro řízení času počítačových sítí či vzdále-

ných počítačů,
– sledování pohybu vozidel (elektronická kniha jízd),
 – zabezpečovací systémy,
 – sledování objektů v reálném čase.

5.6 Mobilní  te lefony s  GPS

 – Mobilní telefon a navigace GPS v jednom,
 –  smartphony iPhone (Apple), Nokia, Blackberry (Research 

in Motion), Samsung, telefony vybavené operačním systé-
mem Android (Google),

–  systémy pro rychlé určení polohy pomocí sítě GSM či pří-
stupových bodů Wi-Fi jako reakce na pomalé určení polo-
hy GPS (v budoucnu by se ale od těchto berliček mohlo 
opět upustit, ke zrychlení fi xu polohy dopomohou citlivější 
přijímače, jako například Sirf Star IV, nebo dostupnost dal-
ších systémů, tedy s příchodem Galilea),

 –  nevýhodou je přenos dat, který se může v případě nevý-
hodných tarifů mobilních operátorů (roaming v zahraničí) 
prodražit,

 –  nevýhodou je malá odolnost vůči extrémním podmínkám 
a nižší výdrž baterií.

5 .7  Propojení  GPS s  PDA

 –  Vlastní operační systém (Windows Mobile, Palm OS, 
 Symbian),

 – možnost připojení na internet,
 – vestavěný nebo externí přijímač GPS,
 –  nevýhodou je malá odolnost vůči extrémním podmínkám 

a nižší výdrž baterií.

5 .8  Propojení  GPS s  notebookem

 – Použití notebooku při navigaci v autě nebo na lodi,
 –  programy (např. OziExplorer), které obstarají zobrazování 

pozice nad mapou a umí pracovat s naskenovanou mapou,
 –  komunikace mezi modulem GPS a notebookem funguje 

v případě přenosu dat v reálném čase na protokolu NMEA. 

5.9 Hodinky s  GPS

 –  Náramkové hodinky se zabudovaným či externím přijíma-
čem GPS,

–  statistika sportovního výkonu (mj. průměrná i maximální 
rychlost pohybu, vzdálenost, tempo),

 –  možnost sdílení svých výkonů s ostatními uživateli na 
internetu,

 – připojení snímače srdečního tepu nebo kadence šlapání.

5 .10 Přesné geodet ické př ís t roje  GPS (obr. 6)

 –  Měřící aparatury s přesností zaměření bodu až v řádech 
milimetrů,

 – jiná konstrukce antény, absence displeje,

Obr. 6 Příklady přesných geodetických přístrojů GPS (zleva [14], [15], [16])

Šára, P.: Globální polohový systém…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 57/99, 2011, číslo 120

 –  větší hmotnost i velikost (měření se provádí ze stativu nebo 
z nucené centrace antény),

–  pro zpracování dat je potřeba speciální software – buď je 
obsažen přímo, nebo se data dodatečně zpracovávají,

– pořizovací cena se pohybuje v řádu stovek tisíců korun.

5.11 Vojenské (obr. 7)

 –  Dovedou zpracovávat i zakódované informace (tzv. P-kód) 
a dosahovat vyšších přesností,

 –  na území se zapnutou SA běží na rozdíl od civilních pří-
strojů bez omezení,

 – na běžném trhu nejsou dostupné.

6. Mapové podklady do přijímačů GPS

Rozhodujícími faktory, které dnes ovlivňují kvalitu navigací 
GPS (s výjimkou aplikačních přístrojů a sportovních hodi-
nek s GPS), jsou bezesporu mapové podklady a navigační 
software. Navigace bez navigačního softwaru (iGo, Navigon, 
Sygic, aj.), který zajistí správné zpracování dodaných map, 
hlasovou navigaci a řadu dalších funkcí, je jen kusem „žele-
za“. I sebelepší navigační software si však neporadí s nekva-
litními či zastaralými mapovými podklady.

Mapové podklady se dělí podle místa využití [7]:

6 .1  Mapové podklady pro le tecké př ís t roje  GPS

Letecké mapy pro „velká“ území (Jeppesen) obsahují veš-
keré nezbytné prvky pro bezpečné létání – všechna letiště 
a plochy pro vzlety a přistání, místa vhodná pro paragli-
ding, hlásné body, omezené prostory, nouzové plochy a další 
důležité objekty, pro zájmová a menší území obsahují infor-
mace i o necertifi kovaných letištích.

6.2 Mapové podklady pro námořní  př ís t roje  GPS

Námořní mapy obsahují podrobný zákres pobřeží a ostro-
vů, hloubkových bodů, plány přístavů a marin včetně mol, 
námořní navigační objekty (navigační světla, majáky, sirény, 
apod.), zákres míst vhodných pro kotvení, území zakázaných 
nebo nebezpečných pro plavbu, v jednotlivých regionálních 
oblastech jsou k dispozici časy přílivu a odlivu.

6.3 Mapové podklady pro autonavigace

Pro navigace do auta jsou používány vektorové mapy 
v digitální podobě. Vektorová mapa je na rozdíl od ras-
trové složena z linií, bodů, polygonů a mapových značek, 
které jsou ve vrstvách překryty přes sebe tak, aby složily 
výsledný přehledný obraz. Prvky takové mapy jsou defi no-
vány matematicky souřadnicemi vektorů a je proto možné 
některé vrstvy dle potřeby vypínat a zapínat, měnit měřítko 
mapy, její velikost apod. Tato technologie je navíc datově 
úsporná, proto se mapové podklady celé Evropy vejdou do 
paměti přístroje. Nejdůležitější však je, že tento druh mapy 
umožňuje vyznačit trasu cesty navigace po silnici (tzv. rou-
ting). 

Při vyhledání trasy můžeme zpravidla vybírat mezi tra-
sami:

 –  Nejkratší (jsou zahrnuty i menší silnice),
 –  nejrychlejší (jsou zvoleny větší silnice a dálnice, na kte-

rých je možné dosáhnout vyšší maximální a tím i průměrné 
rychlosti),

 –  ekonomická (je uvažována plynulost jízdy, příp. průměrná 
spotřeba paliva daného vozidla),

 – vynechání placených úseků (vybere cestu mimo dálnice).

Obecně to funguje tak, že tvůrce mapy nastaví každému 
typu silnice určitý koefi cient rychlosti a navigační software 
podle něj vypočítává „ideální“ trasu. Když se nastaví silni-
cím nejnižší kategorie příliš vysoký koefi cient, navigace pak 
těmito cestami často naviguje a nezřídka dochází k problé-
mům, kterých je u tohoto typu silnic nejvíce. Řidič pak končí 
v poli nebo v lese, i když v mapě je zakreslena „neexistující“ 
silnice.

Co se týče automobilových navigací, tak v podstatě platí, 
že ať si koupíme jakýkoliv přístroj, bude v sobě mít přede-
hranou mapu celé nebo alespoň části Evropy. Výrobcem této 
mapy Evropy pak jsou buď „belgický“ Tele Atlas (od roku 
2008 koupený výrobcem autonavigací nizozemskou fi rmou 
TomTom) nebo „americký“ Navteq (od roku 2007 patřící fi n-
ské Nokii).

Společnost Tele Atlas dodává mapové podklady výrob-
cům autonavigací TomTom, Mio, VDO Dayton nebo např. 
Blaupunkt, oproti tomu s mapovými podklady společnosti 
Navteq se můžeme setkat v autonavigacích Garmin, Navi-
gon či Nokia. Na internetu se v globálním měřítku uplatni-
ly mapové podklady Tele Atlasu v rámci Google Maps, dat 
Navtequ využívají Bing Maps.

Tele Atlas šel při zpracování dat základní uliční sítě Evro-
py poněkud jinou cestou než konkurenční Navteq. Spolu-
pracuje s řadou „domácích“ fi rem v rámci jednotlivých 
států, zatímco Navteq zakládá v těchto státech přímo své 
pobočky. To mělo za následek, že zatímco Západní Evro-
pu měly obě společnosti zmapovanou na podobné úrovni, 
v ČR měl dlouho navrch Tele Atlas díky společnosti Central 
European Data Agency (CEDA). Do roku 2008 byla naviga-
ce s mapami Navteq na území ČR prakticky nepoužitelná. 
Byly v ní jen hlavní tahy a podrobně pouze uliční síť Pra-
hy a několika dalších velkých měst. To se s vydáním mapy 
společnosti Navteq City Navigator Europe 2008 změnilo 

Obr. 7 Ruční vojenský přijímač GPS (zleva [17], [18])
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a dnes jsou oba mapové podklady na podobné úrovni. Zají-
mavostí mezi výrobci autonavigací je skutečnost, že společ-
nost Picodas (ofi ciální zastoupení Garminu v ČR) doplňuje 
k autonavigacím s mapou Evropy od Navtequ i uliční síť 
společnosti CEDA (Tele Atlas). Uživatelé těchto přístrojů 
tak mají možnost přímého porovnání obou mapových pod-
kladů na území ČR.

6.4  Mapové podklady pro turistické přijímače GPS 

Turistické mapy do přístrojů GPS slouží kromě navigace 
po silniční síti i k základní orientaci nebo pro plánování 
výletů ve volné přírodě. Obecně je lze rozdělit na vektoro-
vé a rastrové. Každý typ map má své výhody i nevýhody. 
Nelze jednoznačně říct, že rastr je výhodnější než vektor 
a obráceně. Nejvíc ze všeho zde záleží na tom, co vyhovuje 
samotným uživatelům. Někdo je zvyklý na tradiční papíro-
vé mapy, a potom v digitální verzi často preferuje rastrové 
mapy. Jiní uživatelé zase ocení plynulou změnu měřítka. Je 
možné vytvářet i mapy kombinované, rastrové s neviditelnou 
vektorovou vrstvou. Vzhled je identický se zobrazením mapy 
papírové, mapa však nabízí navigační funkci.

Rastrovou mapu si lze představit jako obrázek a navi-
gační přístroj nebo aplikace potom funguje jako pokročilý 
prohlížeč obrázků. Mapa na rozdíl od běžné fotky musí být 
zkalibrovaná – provázaná s geografi ckými informacemi. To 
proto, aby s ní mohl pracovat přijímač GPS v navigačním 
přístroji, aby ke každému místu byla známá zeměpisná polo-
ha. Podrobnost mapy potom závisí na rozlišení. Limitující je 
tady pouze velikost pixelu, který už nelze rozpůlit [19].

Naopak vektorové mapy nepracují s obrázky, ale vše je 
znázorněno jako přímky, křivky a objekty: cesty, stezky, 
vrstevnice, libovolné čáry, plochy a body. Zobrazení tohoto 
typu mapy je vždy přiměřeně kvalitní, bez ohledu na zvolené 
měřítko. Navigační přístroj totiž pokaždé obraz počítá znovu, 
a protože jsou všechny objekty defi novány rovnicemi, křivky 
lze za každých okolností vykreslit úplně hladké [19].

Tam, kde rastrová mapa při postupné změně měřítka už 
jen zvětšuje a rozmazává pixely, vektorová mapa stále kreslí 
hladké křivky. Měřítko u rastrové mapy nelze měnit, aplikace 
ale místo toho může zobrazit podrobnější mapu stejného úze-
mí. Výhoda neohraničeného měřítka je ale zároveň i nevý-
hodou vektorových map. Výrobce musí brát ohled na mož-
nosti hardwaru, nesmí to přehnat s podrobností. Potom by 
totiž vykreslování bylo velmi pomalé. Navigace s rastrový-
mi mapami tyto problémy nemusí řešit. Ve svém základním 
měřítku mohou být „velmi pěkné“ bez ohledu na to, jak moc 
jsou podrobné. Pouze po vektorových mapách je také možné 
plánovat trasu – optimalizovat jí křižovatku po křižovatce. 
Aby stejnou funkci mohly nabídnout i rastrové mapy, musí 
mít na sobě neviditelnou vektorovou vrstvu. Zatímco u vek-
toru jsou například obce položky v databázi, u navigací s ras-
trovými mapami jde jen o shluk pixelů na obrázku. I rastrové 
mapy však mají většinou vektorový základ. Jejich výrobci je 
totiž připravují v programech, které pracují s vektory. Mapy 
získají rastrovou podobu až ve své uživatelské verzi [19].

V turistických přístrojích GPS se můžeme setkat se 3 
mapovými podklady ČR. Vektorový formát má turistic-
ká mapa do přijímačů GPS Garmin od společnosti Picodas 
(Topo Czech), rastrové mapy dodávají zejména do kapesních 
počítačů a mobilních telefonů společnosti Planstudio (Smart-
Maps) a SHOCart/Freytag&Berndt.

TOPO Czech [20]
Vektorová mapa z „dílny“ společnosti Picodas Praha (ofi -

ciální distributor značky Garmin) spojuje výhody navigač-
ní digitální mapy (automatický výpočet trasy, vyhledávání 
objektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapový-
mi symboly. Silniční data umožňující navigaci dodala spo-
lečnost CEDA. Na ně jsou napasovány další mapové prvky, 
z nichž většinu představují jednotlivé mapové vrstvy Základ-
ní báze geodetických dat (ZABAGED), která svou přesností 
a podrobností zobrazení geografi cké reality odpovídá přes-
nosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřít-
ku 1:10 000 (ZM 10).

Obsah ZABAGED tvoří jednotlivé typy geografi ckých 
objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem 
a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. První 
aktualizace byla dokončena v roce 2005 za využití zejména 
fotogrammetrických metod a topografi ckého šetření přímo 
v terénu. Vytvořena je centrální databáze, která je nadále 
aktualizována v režimu online z detašovaných teritoriálních 
pracovišť Zeměměřického úřadu (Praha, Liberec, Plzeň, Čes-
ké Budějovice, Pardubice, Brno a Opava). Další periodické 
aktualizace a doplňování ZABAGED jsou realizovány ve tří-
letých cyklech s využitím vždy nově zpracovaných leteckých 
ortofotosnímků [23].

Právě využití těch významnějších mapových prvků 
ZABAGED přiblížilo design vektorové mapy na úroveň 
tištěných papírových produktů. Například plochy jednot-
livých budov, detailní síť cest a pěšin a vrstevnice s 10 m 
intervalem řadí turistickou mapu ČR mezi naprostou špič-
ku v porovnání s vektorovými turistickými mapami, které 
vznikají v jednotlivých zemích světa a které jsou stejně tak 
použitelné pouze v přístrojích Garmin. Když se sečtou počty 
jednotlivých bodů, linií a polygonů použitých v mapě, dosta-
neme se k úctyhodnému číslu miliónů prvků a kapacitě dat 
(formát SHP v prostředí ArcGIS) v gigabytech. „Zmenšená“ 
výsledná mapa vytvořená nástrojem MapSource Product 
Creator (MPC) má však pouze přes 300 MB, což umožňu-
je její použití turistickými přístroji GPS. Původní mapové 
prvky ZABAGED doplňují další vrstvy (body zájmu – cca 
50 kategorií, výškové body, turistické značky, cyklotrasy 
aj.), které přímo zpracovává mapové oddělení společnosti 
Picodas a které jsou neustále zpřesňovány na základě připo-
mínek četných uživatelů turistických přístrojů Garmin. Za 
zmínku stojí i doplnění dvoukilometrového pásu za státní 
hranicí. Nyní se již uživatelům přístrojů GPS nestane, že by 
jim mapa na displeji přístroje při překročení státní hranice 
zhasla.

SmartMaps [21]
SmartMaps je obchodní značka elektronických produktů 
společnosti PLANstudio pro PC, přístroje GPS, autonaviga-
ce, PDA i telefony. S verzí rastrových map SmartMaps se 
každý může setkat mj. i na nejoblíbenějším českém portálu 
www.mapy.cz, kde představují základní mapu. Celé portfolio 
SmartMaps je však poněkud složitější:
a) Podrobná mapa

–  Nejpodrobnější nestátní původní mapové dílo ČR, měřít-
kové řady 1:10 000, 1:20 000 a 1:40 000,

– část dat nakoupena, část dokreslena,
–  aktualizace pomocí vlastního mapování (autem, na kole, 

pěšky), internetu (zpravodajství, ŘSD – Ředitelství silnic 
a dálnic, fanouškovské weby, weby obchodních řetězců 
apod.), ortofotosnímků, fotografi e (foto.mapy.cz, Pano-
ramio.com a další) aj.

b) Turistické mapy
–  Mapy v měřítku 1:25 000 (zatím jen turisticky významné 

regiony ČR – od kartografi ckého vydavatelství Geodézie 
On-line) a 1:50 000.
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c)  Cyklomapa ČR 1:75 000 (+ automapa 1:100 000 – 10 
mil.). 

d) RoutNet
–  Vlastní routingová síť do úrovně ulic a cyklo a turistické-

ho značení pro ČR a SR,
–  neviditelná vrstva nad rastrovými mapami, umožňu-

jí plánování a navigaci pro auto, kolo i pěší po všech 
typech komunikací, 

– včetně všech cyklotras a turistických značených tras.

SHOCart/Freytag&Berndt [22]
Ještě na konci roku 2007, před prodejem společnosti „rakous-
kému“ Freytag&Berndt, byl SHOCart naším největším kar-
tografi ckým vydavatelstvím co se týče šíře edičního plánu 
i prodaného množství tištěných map. Na poli elektronických 
mapových podkladů je jeho význam spíše okrajový, s vizua-
lizací turistických a cykloturistických produktů se můžeme 
setkat na portálech www.seznam.cz a www.cykloserver.cz. 
Rastrové mapy vydavatelství SHOCart můžou využít uživa-
telé chytrých telefonů a kapesních počítačů ve spolupráci se 
společností Navisat. Stejně jako u SmartMaps data (nejpo-
drobnější měřítkové řady – plány měst 1:10 000, turistické 
mapy 1:50 000) vznikají a jsou dále udržována v prostředí 
OCAD.

6.5 Shrnut í

Porovnání rastrových a vektorových turistických mapo-
vých podkladů ČR společností PLANstudio (SmartMaps) 
a Picodas (TOPO Czech) je na obr. 8 a 9 (2. strana obálky). 
Jsou použity výřezy v původním měřítku 1:10 000, 1:40 000 
a 1:75 000, které jsou však v rámci rozvržení stránky upra-
veny. Rastrové mapové podklady SmartMaps vynikají svým 
pěkným designem, kterým je společnost PLANstudio, jež je 
zároveň vydavatelem tištěných map, známá. Nevýhodou je 
fakt, že při zmenšování či zvětšování mapy dochází ke „sko-
kové“ změně měřítka (např. 1:10 000, 1:20 000, 1:40 000 
atd.). Vektorové mapy za rastrovými obecně kvalitou svého 
designu silně pokulhávaly, z počátku se jednalo o obyčejný 
„drátěný model“. Jak však vidíme na poslední verzi mapy 
TOPO Czech od společnosti Picodas, tento rozdíl v kvalitě 
se smazává. Výhodou je navíc plynulá změna měřítka i mož-
nost dalšího zvětšení měřítka až na cca 1:3 000 až 1:5 000.

Téměř pro každou evropskou zemi i pro většinu zemí světa 
se dá sehnat podrobná turistická mapa vhodná pro přijímače 
Garmin. Jedná se většinou o placené výrobky jednotlivých 
společností v těchto zemích a stejně tak se dají na internetu 
stáhnout verze turistických map zejména pro exotické oblas-
ti, které bývají dílem jednotlivých autorů – nadšenců do GPS, 
jež bývají zdarma.

Tak jako v oboru „tištěných map“, tak i na poli jejich elek-
tronické podoby, patří kartografi cké společnosti ČR k napro-
sté světové špičce. To je patrné i při pohledu na porovnání 
podrobných vektorových mapových podkladů našeho území 
s obdobnými díly našich sousedů. Na obr. 10 (3. strana obál-
ky) jsou ukázky turistických mapových podkladů pro přijíma-
če Garmin. Jedná se o poslední verze vydané k datu napsání 
tohoto článku. Mapa TOPO Czech od společnosti Picodas 
svou kvalitou převyšuje jak turistické mapy Německa (Topo 
Deutschland) a Rakouska (Topo Österreich), tak i mapy Pol-
ska (GPMAPA TOPO) a Slovenska (Slovakia Topo). Velký 
podíl na tomto faktu má zejména zařazení ploch jednotlivých 
budov ZABAGED.

Je zřejmé, že kvalita jednotlivých mapových podkladů 
bude růst, vektorové mapy se budou čím dál více podobat 

tištěným mapám a ty rastrové budou zvyšovat počet jednot-
livých přepínaných měřítkových řad i zkvalitňovat funkce 
navigační neviditelné vrstvy. Uživatelé zejména turistických 
přijímačů v ČR budou tlačit výrobce map, aby je navigovaly 
jak po značených cyklotrasách a turistických značkách, tak 
i po nezpevněných lesních cestách, polních cestách a pěši-
nách. Přesnost zákresu těchto cest v terénu je sice relativně 
dobrá, přesto se chybovost pohybuje kolem 20 %. Jedná se 
často o zarostlé cesty, některé lesníci projezdili jinde. Nej-
přesnějším podkladem těchto cest a pěšin by mohly být mapy 
pro orientační běh. Ty však pokrývají pouze velmi malou 
část území ČR a někde již zastarávají. Základním zdrojem 
těchto dat tak zůstávají cesty a pěšiny ZABAGED, které se 
aktualizují v rámci plošné aktualizace.

7. Závěr

Žádný mapový podklad, žádná mapa nemůže být nikdy úpl-
ně aktuální. Silniční síť každé země se neustále vyvíjí, staví 
se nové silnice, některé další se uzavírají, mění se směr prů-
jezdu, počet pruhů atd. Výrobci autonavigací umožňují svým 
zákazníkům stáhnout si mapy přes internet jednou až čtyři-
krát ročně. Takové stažení aktualizované mapy bývá zpoplat-
něno v řádu několika stovek až tisícikorun. Někteří výrobci 
nabízejí u vybraných modelů navigací možnost několik let 
po pořízení či doživotně (u navigací zpravidla 4 roky) aktua-
lizovat mapy zdarma.

Tato obchodní politika výrobců autonavigací s důrazem 
na snížení ceny pořízených aktualizací map (cena aktualizací 
mapových podkladů v budoucnu pak často převyšovala poři-
zovací cenu přístroje) byla zřejmě ovlivněna i skutečností, že 
výrobci chytrých telefonů začali do svých zařízení přidávat 
zdarma navigace s mapovými podklady. Vše začal už v roce 
2009 Google, který ohlásil, že bude poskytovat navigace pro 
mobily s jeho operačním systémem Android zdarma a dále 
Apple se svým iPhonem. V březnu 2010 začala Nokia insta-
lovat navigace (Ovi Maps) do všech svých chytrých telefonů 
a ostatní si ji mohou stáhnout z obchodu Ovi Store. Nové Ovi 
Maps umí podobně jako běžné navigace zobrazovat lokální 
informace z turistických průvodců a umožňují uživatelům 
posílat svou pozici přímo na Facebook. A majitelé Nokií 
si mohou vybrat, jestli si nainstalují celé mapy do mobilu, 
a pak nebudou utrácet za mobilní připojení, nebo si je budou 
stahovat podle potřeby průběžně. Největší výrobci autona-
vigací tak musí čelit podobné situaci, jako před lety výrobci 
fotoaparátů.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

XVII. konference Společnosti 
 důlních měřičů a geologů
061:528.48

Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) ve spolupráci s Insti-
tutem geodézie a důlního měřictví (IGDM) hornicko-geologic-
ké fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě 
(VŠB-TU) uspořádala svou již 17. konferenci v tradičním podzim-
ním termínu ve dnech 12. až 14. 10. 2010 v hotelu Panon v Hodo-
níně. Město, dříve známé i jako středisko těžby lignitu, je sídlem 
Jihomoravských naftových závodů, a. s. Třídenní úspěšné akce se 
zúčastnilo zhruba sedm desítek specialistů z praxe, škol a úřadů, 
včetně několika hostů z Německa a Polska. Součástí byla i půlden-
ní exkurze na naftové ložisko v Dambořicích spojená s prohlídkou 
podzemních zásobníků plynu v Uhřicích, nebo návštěva Muzea naf-
tového dobývání a geologie v Hodoníně (obr. 1 a 2), které se zamě-
řilo především na těžbu v tzv. Vídeňské pánvi.

Jednání konference zahájil Ing. Václav Mikulenka, Ph.D., před-
seda SDMG a vedoucí IGDM, který též předal Ing. Zbyňku Vršec-
kému (*1933) medaili akademika Čechury za celoživotní přínosné 
působení ve funkci hlavního důlního měřiče na Mostecku.

Na programu jednání bylo 19 referátů, které jsou (až na výjimky) 
uvedeny ve Sborníku referátů XVII. konference SDMG (Hodonín, 
VŠB-TU v Ostravě 2010. ISBN 978-80-248-2312-6), jehož jeden 
výtisk byl laskavostí pořadatelů předán do knihovny ODIS VÚGTK 
ve Zdibech. V následujících řádcích jsou proto pouze heslovitě před-
stavena jednotlivá vystoupení, bez uvádění plných titulů a zaměst-
navatelů autorů.

Ing. J. Klát přiblížil mapy z počátků důlní činnosti na Ostravsku 
a se spoluautorem prof. I. Černým referoval o přístrojovém vybavení 
a jeho vývoji v ostravsko-karvinském revíru v období let 1945–90. 
Ing. E. Jiránková hovořila o poklesech povrchu jako měřitelného 
důsledku změn v horském masivu, Ing. J. Varady o likvidaci dolu 
Kohinor a jeho následném alternativním využití. Ve sborníku není 
zařazen přehled vývoje německého těžebního průmyslu až po jeho 
dnešní praktický útlum autorky Dipl.-Ing. M. Knorr. Ing. M. Kuruc 
přednesl i za své tři spoluautory (doc. J. Weigel, doc. V. Horák, Ing. 
T. Šváb) tematicky i regionálně zajímavý příspěvek o problematice 
dokumentace vinných sklepů, které např. v obci Bořetice zasahují 
pod pozemky dokonce několika jiných vlastníků. Ing. M. Malíř ve 
statistickém přehledu připomněl činnost státní báňské správy v roce 
2009. Zprávu o průběhu 14. kongresu Mezinárodní federace důlních 
měřičů ISM, která se konala v létě v Jihoafrické republice, podali 
Ing. J. Blín, V. Středa a Ing. M. Vrubel, místopředseda SDMG.

Ing. J. Blín spolu s doc. M. Mikolášem přednesli poznatky z využi-
tí totální stanice Leica TCRP1201 pro potřeby monitoringu na lomu 

[11] MAGELLAN. Dostupné z http://www.magellangps.com
[12] LOWRANCE. Dostupné z http://www.lowrance.com
[13] NORTHSTAR. Dostupné z http://www.northstarnav.com
[14]  LEICA GEOSYSTEMS. Dostupné z http:// www.leica-geosys-

tems.com
[15] TRIMBLE. Dostupné z http://www.trimble.com
[16] TOPCON. Dostupné z http://www.topconpositioning.com
[17]  ROCKWELL COLLINS. Dostupné z http://www.rockwellcol-

lins.com
[18] RAYTHEON. Dostupné z http://www.raytheon.com
[19]  MLADÁ FRONTA, a. s. Navigovat.cz. Dostupné z http://www.

navigovat.cz
[20] PICODAS PRAHA, s. r. o. Dostupné z http://www.garmin.cz
[21] PLANSTUDIO. Dostupné z http://www.smartmaps.cz
[22] SHOCART. Dostupné z http://www.shocart.cz
[23] ČÚZK. Dostupné z http://www.cuzk.cz/

Do redakce došlo: 21. 9. 2010

Lektoroval:
Ing. Martin Maleček,

Praha

ČSA, kterého se týkal též referát J. Blína a Jos. Blína o optimaliza-
ci monitoringu bočních svahů. Novinky v monitorovacím měřicím 
systému Leica a zkušenosti z nasazení v ČR a Polsku přiblížili Ing. 
Vl. Černohorský a Inž. K. Karsnia. Polští hosté Dr. O. Kaszowska 
a Dr. P. Kalisz proslovili referáty o vlivu hornických prací na objekty 
povrchu a o projevech terénu v pohornické krajině. Prof. J. Schenk 
hovořil o změnách polohy vysokonapěťového vedení na poddolo-
vaném území, Ing. K. Hortvík o poklesech povrchu, vyvolaných 
exploatací uranového ložiska Rožínka. Dva referáty se týkaly rych-
lostní komunikace R56: autorský kolektiv Ing. D. Sládková, Ing. D. 
Dandoš a Ing. J. Pospíšil přiblížil změny polohy opěrné zdi, Ing. M. 
Mikoláš, Ing. J. Pospíšil a Ing. D. Sládková posouzení negativních 
vlivů dobývaní na rychlostní komunikaci. Ing. J. Rašová (spoluau-
torky Ing. M. Subiková a Ing. D. Sládková) hovořila o nepřímém 
určování naklonění vysokých objektů. Doc. L. Ličev informoval 
o dalším vývoji a kalibraci snímků v systému FOTOM, Ing. V. Miku-
lenka s Ing. R. Kapicou o aplikacích pozemní fotogrammetrie na 
poddolovaných územích. Sborník přináší též několik poznámek 
prof. J. Nováka k budoucímu hornímu kodexu.

Následující XVIII. konference se bude konat v jubilejním 20. roce 
trvání SDMG v Praze, v budově ČSVTS na Novotného lávce ve 
dnech 5. až 11. 10. 2011. Našim kolegům přejme do jejích příprav 
i do každodenní činnosti Zdař bůh!

Zpráva byla napsána s podporou VZ 01 CEZ MSM 6840770001.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Obr. 1 Muzeum naftového dobývání a geologie

Obr. 2 Ze sbírek muzea

Šára, P.: Globální polohový systém…
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K článku Šára, P.: Globální polohový systém – fenomén 21. století

Obr. 10 Ukázka vektorových mapových podkladů: shora dolů – ČR (Račice – Štětí), 
Polsko (Sobótka), Německo (okolí Chemnitz), Rakousko (na východ od Attersee) 

a Slovensko (na východ od Strečna)




