GEODETICKÝ
a KARTOGRAFICKÝ
Č e s k ý ú ř a d z e m ě m ě ř i ck ý a k a t a s t r á l n í
Úrad geodézie, kartografie a katastra
S l ov e n s k e j r e p u b l i k y

6/08

Praha, červen 2008
R o č . 5 4 ( 9 6 ) ● Č í s l o 6 ● s t r. 1 0 1 – 1 2 0
Cena Kč 24,–
Sk 27,–

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Redakce:
Ing. Franti‰ek Bene‰, CSc. – vedoucí redaktor
Ing. Ondrej Zahn – zástupce vedoucího redaktora
Petr Mach – technick˘ redaktor
Redakãní rada:
Ing. Bronislava Tóthová (pﬁedsedkynû), Ing. Jiﬁí âernohorsk˘ (místopﬁedseda), Ing. Svatava Dokoupilová, doc. Ing. Pavel Hánek,
CSc., prof. Ing. Ján Hefty, PhD., doc. Ing. Imrich HorÀansk˘, PhD., Ing. ·tefan Lukáã, Ing. Zdenka Roulová
Vydává âesk˘ úﬁad zemûmûﬁick˘ a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o., Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 395. Redakce a inzerce: Zemûmûﬁick˘ úﬁad, Pod sídli‰tûm 9,
182 11 Praha 8, tel. 00420 284 041 539, 00420 284 041 656, fax 00420 284 041 625, e-mail: frantisek.benes@cuzk.cz a VÚGK,
Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón 004212 20 81 61 79, fax 004212 43 29 20 28, e-mail: zahn@vugk.sk. Sází VIVAS, a. s.,
Sazeãská 8, 108 25 Praha 10, tiskne Serifa, Jinonická 80, Praha 5.
Vychází dvanáctkrát roãnû.
Distribuci pﬁedplatitelÛm v âeské republice zaji‰Èuje SEND Pﬁedplatné. Objednávky zasílejte na adresu SEND Pﬁedplatné, P. O. Box 141,
140 21 Praha 4, tel. 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115 (v‰ední den 8–18 hodin), e-mail: send@send.cz, www.send.cz,
SMS 777 333 370, 605 202 115. Ostatní distribuci vãetnû Slovenské republiky i zahraniãí zaji‰Èuje nakladatelství Vesmír, spol. s r. o.
Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 394
(administrativa), dal‰í telefon 00420 234 612 395, fax 00420 234 612 396, e-mail: vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa:
vorackova@msu.cas.cz nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále roz‰iﬁují spoleãnosti holdingu PNS, a. s. Do Slovenskej republiky dováÏa
MAGNET – PRESS SLOVAKIA, s. r. o., ·ustekova 10, 851 04 Bratislava 5, tel. 004212 67 20 19 31 aÏ 33, fax 004212 67 20 19 10,
ìal‰ie ãísla 67 20 19 20, 67 20 19 30, e-mail: magnet@press.sk. Predplatné roz‰iruje Slovenská po‰ta, a. s., Úãelové stredisko predplatiteºsk˘ch sluÏieb tlaãe, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, tel. 004212 54 41 99 12, fax 004212 54 41 99 06. Roãné
predplatné 324,– Sk vrátane po‰tovného a balného.
Toto ãíslo vy‰lo v ãervnu 2008, do sazby v kvûtnu 2008, do tisku 17. ãervna 2008. Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním autorsk˘ch práv.
© Vesmír, spol. s r. o., 2008

ISSN 0016-7096
Ev. č. MK ČR E 3093

Přehled obsahu
Geodetického a kartografického obzoru
včetně abstraktů hlavních článků
je uveřejněn na internetové adrese
www.cuzk.cz

Obsah
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.
Pred zavedením overeného elektronického podpisu
do aplikačnej praxe katastra nehnuteľností . . . . . . 101
RNDr. Karol Husár, CSc.
Susedstvo areálov regionálnej typizácie na príklade
krajinnej pokrývky Slovenska . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

INOVACE V GEODÉZII A KARTOGRAFII
Mgr. Lucie Knížová
Interaktivní a dynamická 3D vizualizace geografických
dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST . . . . . . . . 118
Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ . . . . . . . . . . . . . . . 119
ZAJÍMAVOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. strana obálky

Horňanský, I.: Pred zavedením overeného elektronického podpisu...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 54/96, 2008, číslo 6 101

Pred zavedením overeného elektronického
podpisu do aplikačnej praxe
katastra nehnuteľností

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

528.4

Abstrakt
Prudký rozvoj elektronizácie a elektronický podpis. Ťažisková strategická úloha rezortu geodézie, kartografie a katastra na
Slovensku, a to sprístupnenie katastrálnych služieb elektronicky. Súčasná novela katastrálneho zákona reagujúca aj na rozvoj
elektronizácie. Aplikačná prax katastra nehnuteľností a elektronický podpis. Právna istota vo vzťahu k elektronickému podpisu.

Prior to Establishment of the Verified Electronic Signature in the Application Practice of the Cadastre of Real Estates
Summary
Rapid development of electronisation and the electronic signature. Strategic aim of geodesy, cartography and cadastre branch
in Slovakia, namely availability of electronic cadastral services. Present amendment of the Cadastral Act responsive also to the
development of electronisation. Cadastre of real estates application praxis and the electronic signature. Peace in connection to
the electronic signature.

1. Úvod
Od záveru dvadsiateho storočia možno sledovať rozvoj a razantný nástup elektronických technológií do mnohých oblastí spoločnosti. Produkty tohto prudkého rozvoja elektronizácie ako odosielanie a prijímanie elektronickej pošty,
vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu, realizácia bankových operácií alebo objednávanie rozmanitých tovarov a služieb prostredníctvom internetu, ale aj ďalšie, patria už pre väčšinu z nás k samozrejmým každodenným
krokom, aj keď sa veľmi ľahko zabúda na to, že ešte pred
málo rokmi vôbec nešlo o samozrejmosť. Dnes k týmto krokom pristupuje aj elektronický podpis [1].
Ani kataster nehnuteľností nemôže a nechce stáť bokom
od zavedenia elektronizácie do svojej aplikačnej praxe. Najdôležitejšou legislatívnou úlohou roka 2007, ktorej uzavretie sa predpokladá v roku 2008, bola príprava novely zákona
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho
zákona) [2]. Pripravovaná novela katastrálneho zákona má
ambície prispieť k plneniu súčasnej ťažiskovej strategickej
úlohy rezortu, a to sprístupniť katastrálne služby elektronicky.
Pod elektronickými službami sa v tejto etape rozvoja katastra
nehnuteľností rozumie nielen poskytovanie informácií z katastra ale aj podávanie návrhov na zápis práva do katastra nehnuteľností. V súvislosti s pripravovaným fakultatívnym zavedením elektronického podávania návrhov na zápis práva
do katastra nehnuteľností sa plánuje v zbierke listín tie
zmluvy, verejné listiny a iné listiny, na základe ktorých bude
zápis v katastri vykonaný, uložiť i v elektronickej podobe.

2. Elektronický podpis
Principiálnou funkciou elektronického podpisu je garantovať
jednoznačné identifikovanie odosielateľa elektronického do-

kumentu a zaručiť, že elektronicky posielaný dokument nebol pozmenený, že nebol sfalšovaný. V zásade je elektronický
podpis predpokladom na vykonanie právne záväzných transakcií prostredníctvom internetu. Samotný elektronický podpis pozostáva iba z elektronických údajov; dokumenty (údaje,
e-maily, formuláre) môžu byť k nemu pripojené. Elektronický
podpis musí byť schopný plniť funkcie vlastnoručného podpisu a zároveň musí byť schopný zaručiť istotu proti sfalšovaniu v internete. Podľa súčasného stavu rozvoja techniky
tieto oboje funkcie zároveň dokáže plniť zaručený elektronický podpis vyhotovený na základe čipovej karty.
V súvislosti s elektronickým podpisom treba rozlišovať tri
zásadné aspekty:
a) Autenticita. Pôvod údajov je bezpečne určený a v dôsledku
toho je autor dokumentu, prípadne odosielateľ dokumentu,
bez pochybností identifikovaný.
b) Zabezpečenie integrity údajov. Zmeny a manipulácie s dokumentom sú jasne pozorovateľné a to nezávisle od toho,
či boli dodatočne vykonané odosielateľom, alebo počas
prenosu na prenosovej ceste alebo prijímateľom.
c) Termínovanie vyhotovenia dokumentu alebo uloženia dokumentu do archívu môže byť jednoznačne preukázané
prostredníctvom digitálnej dátumovej a časovej pečiatkovej služby (funkcie).
Na to, aby boli všetky aspekty elektronického podpisu zaručené, medzi odosielateľa a prijímateľa informácií/údajov
vstupuje do procesu ešte aj tretia hodnoverná inštancia – akreditovaná certifikačná služba.
Pod elektronickým podpisom treba rozumieť informáciu
pripojenú alebo inak logicky spojenú s elektronickým dokumentom, ak zároveň spĺňa tieto požiadavky:
a) Nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného
kľúča a elektronického dokumentu.
b) Na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno následne overiť, že elektronický dokument, ku
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ktorému je informácia pripojená alebo s ním inak logicky
spojená, je zhodný s pôvodným elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie [1].
Podpisovateľ vyhotoví elektronický podpis elektronického
dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča
a elektronického dokumentu vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa
uvedené podmienky. Súkromným kľúčom je tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu. Verejným kľúčom je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti
elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného
kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Prostriedkom
na vyhotovenie elektronického podpisu je technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo
ich kombinácia, ktorých prostredníctvom môže podpisovateľ vyhotoviť na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa elektronický podpis elektronického dokumentu.
Zaručeným elektronickým podpisom je elektronický podpis vyhotovený pomocou súkromného kľúča, určeného na
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, ktorý je
vyhotovený pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, ktorého spôsob vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený
elektronický podpis vyhotovila a ak na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát. Zaručený elektronický podpis je platný, ak existuje
kvalifikovaný certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení daného elektronického podpisu, ak je preukázateľné, že tento kvalifikovaný
certifikát bol platný v čase vyhotovenia daného elektronického podpisu a ak elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho
vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom certifikáte. Podpisovateľ vyhotoví
zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu
tak, že na základe svojho súkromného kľúča a daného elektronického dokumentu vyhotoví pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu nový údaj,
ktorý spĺňa uvedené podmienky. Zaručený elektronický podpis úradu je platný, ak elektronický dokument, ku ktorému
je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak
logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho
vyhotovenie, čo sa overuje použitím verejného kľúča.
V styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej
správy sa používa elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis. Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci alebo
orgánmi verejnej správy používa zaručený elektronický podpis, jeho kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou.
Samotná aplikácia elektronického podpisu prebehne na základe inzertovania – vloženia podpisovej karty, ak sú nainštalované príslušné hardvérové a softvérové komponenty.
Používateľ je vyzvaný, aby podpisovú kartu inzertoval do čítačky a potvrdil to vložením svojho PIN kódu. Tým sa vygeneruje hodnota hašovacej funkcie, ktorá neskôr umožní
prijímateľovi preskúšať dokument. Hodnota hašovacej funkcie je jedinečná a predstavuje najčastejšie 20-miestne skúšobné číslo, čo je samo o sebe silná záruka právnej istoty.
Treba povedať, že je tu prítomný aj ďalší prvok zvyšujúci
právnu istotu procesu, a to, že hašovacia funkcia má charakter jednosmernej funkcie, t. j. funkcie, ku ktorej jednoznačne
nemožno vygenerovať inverznú funkciu. To znamená, že ne-
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možno iba na základe hodnoty hašovacej funkcie vydedukovať pôvodný text. Vygenerovaná hodnota hašovacej funkcie
je súkromným kľúčom priamo zakódovaná do podpisovej
karty podpisovateľa. Aplikačná prax zo zabudovania podpisovej procedúry priamo do osobného počítača podpisovateľa
signalizuje ďalší potenciálny prameň zníženia bezpečnosti,
lebo priamo zabudovaný súkromný kľúč môže byť nežiaducou osobou „prečítaný“ a ďalej zneužitý. Preto takýto postup
nie je odporúčaný. Uvedený „vyrobený“ elektronický podpis
môže byť spolu s podpísaným dokumentom v podobe jeho
prílohy odoslaný. Prijímateľ „elektronicky podpísaného“ dokumentu preskúša pravosť zasielaného dokumentu prostredníctvom verejného kľúča odosielateľa. Pomocou softvéru prijímateľ dokumentu odkóduje „elektronický podpis“ a získa
hodnotu hašovacej funkcie. Ak súhlasia obe hodnoty hašovacej funkcie (hodnota vygenerovaná podpisovateľom a hodnota vygenerovaná prijímateľom), získa sa pozitívny výsledok preskúšania. Prijímateľ môže byť presvedčený, že
dokument prišiel od správneho odosielateľa a že nebol treťou
osobou (alebo technickým zlyhaním) počas transportu v internetovej sieti zmenený. Prijímateľ získa verejný kľúč odosielateľa prostredníctvom certifikátu odosielateľa. Tento certifikát možno poslať prostredníctvom e-mailu, alebo ho môže
prijímateľ získať od certifikačnej autority.
Použitie elektronického podpisu musí byť oboma stranami
vopred dohodnuté.

3. Elektronický podpis a zakódovanie
Pojmy „elektronický podpis“ a „zakódovanie“ v súvislosti
s elektronickým dokumentom sú občas nepresne používané
a zamieňané. Pri elektronickom podpise sa k podpisovanému
dokumentu vygenerovaním hodnoty hašovacej funkcie (laicky
to možno prirovnať k „elektronickému“ odtlačku prstov) pripojí elektronický podpis. Tým sa dokument jednoznačne priradí určitému odosielateľovi a zároveň je dokument chránený
pred akýmikoľvek zmenami. Ibaže tento dokument bez problémov môže byť treťou osobou prezeraný. Na to, aby boli
údaje chránené pred nežiaducim prezeraním treťou osobou, je
potrebné tieto údaje dodatočne okrem elektronického podpísania ešte zakódovať. Zakódovanie prebieha prostredníctvom
iného, takzvaného šifrovacieho (kódovacieho) kroku pomocou
podpisovej karty. Tým sa správa (dokument) stane pre tretiu
osobu nečitateľnou. Kódovanie dokumentu nie je obsahom zákona o elektronickom podpise, ale malo by byť zohľadnené
ako dodatočná ponuka certifikačnej autority.

4. Elektronický podpis a kataster nehnuteľností
V súlade so zákonom [1] pod elektronickým dokumentom
rozumieme digitálny dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej
forme. Pod podpísaným elektronickým dokumentom rozumieme elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený
elektronický podpis, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom daného dokumentu.
Je zrejmé, že dôležitým momentom sprístupnenia katastrálnych služieb elektronicky má byť zavedenie elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu do aplikačnej praxe katastra nehnuteľností.
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Vo väzbe na sprístupnenie katastrálnych služieb elektronicky je potrebné upraviť vzťahy vznikajúce s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb pri používaní elektronického
podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, dokumentáciu
týchto dokumentov a ich ďalšie opakované využívanie, vrátane ich prípadného poskytovania tretím osobám.
Z dôvodu zjednodušenia podania návrhu na vklad a jeho
príloh a s perspektívou na možnosť elektronického podania
návrhu na vklad, sa navrhuje v súčasnej novele katastrálneho
zákona [2] novo upraviť náležitosti návrhu na vklad. Navrhuje sa redukovať počet vyhotovení zmluvy na dve vyhotovenia aj z hľadiska archivácie listín a zmeny oznamovania
povoleného vkladu. Navrhuje sa vypustiť povinnosť právnických osôb predkladať výpis z obchodného registra, a správa
katastra bude overovať existenciu právnickej osoby a oprávnenie konať za právnickú osobu z elektronicky dostupného
obchodného registra. Prax ukázala, že záväznosť návrhu
účastníka konania o vklade práva je v správnom konaní neaplikovateľná.
V návrhu novely katastrálneho zákona sa upravuje aj elektronické podanie návrhu na vklad vrátane jeho príloh, čo výrazne zrýchli komunikáciu medzi správou katastra a účastníkmi konania. Vzhľadom na skutočnosť, že aplikácia elektronického podpisu predpokladá dohodu medzi orgánom štátnej
správy a účastníkom správneho konania, možno predpokladať,
že v katastri nehnuteľností na úseku konania o návrhoch na
vklad práva do katastra sa bude elektronický podpis aplikovať
predovšetkým v prípadoch opakovaných kontaktov navrhovateľov vkladu a katastrálnej autority (notári, advokátske kancelárie, obecné úrady, súdne orgány, realitné kancelárie, geodetické kancelárie a pod.).

ekonomický rozvoj krajiny sa pribrzdí a tým sa zmenší atraktivita dotknutej krajiny z hľadiska umiesťovania kapitálových investícií. Tento aspekt treba mať nevyhnutne na zreteli aj pri zavádzaní rozmanitých technologických inovácií
do aplikačnej praxe katastra nehnuteľností. Rovnako tomu
je aj v etape zavádzania elektronického podpisu. Jeho zavedením do praxe nesmie byť znížená právna istota nijakého
vlastníka nehnuteľnosti, prípadne iného účastníka katastrálneho konania.
Mnoho používateľov internetu si myslí, že internet je bezprávny priestor, keďže nie je nijakou „vecou“ a nikomu „nepatrí“. Napriek tomu ale používateľ internetu podlieha mnohým právnym vzťahom, ktoré limitujú jeho používanie. Tieto
vzťahy okrem iného zasahujú do oblasti zmlúv s providerom
internetu zabezpečujúcim prístup k internetu a do oblasti
ochrany osobných údajov.
Náš zákon o elektronickom podpise rieši vzájomný vzťah
klasického dokumentu štandardne vlastnoručne podpísaného
a elektronického dokumentu podpísaného elektronickým
podpisom (zaručeným elektronickým podpisom) novelou
Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník v novelizovanom § 40 ods. (4) ustanovuje, že „Písomná forma (právneho
úkonu) je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky,
ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré
umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie
osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom“. Podobne aj napríklad rakúsky zákon o elektronickom
podpise [3] v § 4 postavil tieto dve podoby dokumentov na
rovnakú úroveň.
Postup v dôsledku dnešného rozvoja techniky (prostredníctvom tajného kódu PIN a využívania možností hašovacej
funkcie) ponúka dostatočnú istotu na využitie elektronického
podpisu v aplikačnej praxi katastra nehnuteľností v súvislosti
s návrhom na vklad práva do katastra i v súvislosti s podaním na zápis práva záznamom do katastra. Týka sa to jednak
identifikovania navrhovateľa vkladu prípadne podania, ako aj
preukázania, že elektronicky posielaný dokument nebol pozmenený, nebol sfalšovaný. Najvyšší stupeň bezpečnosti postupov súčasného využitia elektronického podpisu v katastrálnej praxi ponúka kombinácia algoritmov hašovacej
funkcie, asymetrického kódovania a nezávislej podpisovej
služby. V súčasnosti výkonnou mocou na základe zákona
ustanovená a akreditovaná inštitúcia na realizáciu elektronického podpisu predstavuje v každej vyspelej krajine základňu umožňujúcu využívanie elektronického podpisu s najvyššou garanciou nemennosti obsahu elektronickej pošty
v elektronickom priestore.

5. Elektronický podpis a právna istota
Legislatívna základňa na aplikáciu elektronického podpisu
v podmienkach Slovenska (ale aj všetkých ďalších členov Európskej únie) je európska Smernica 1999/93/EU. Z nej vychádza i náš zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov [1]. Pojem „elektronický podpis“ sa
ešte v nedánej minulosti v praxi vysvetľoval dvoma
spôsobmi, čo spôsobovalo určité kolízie. Na jednej strane išlo
o postup na autentifikáciu, ktorý sa prostredníctvom asymetrickej kryptografie použil na celý „elektronicky podpisovaný“ text – takto je použitý tento pojem i v zákone o elektronickom podpise [1]. Na druhej strane sa pod týmto
termínom rozumel naskenovaný obraz vlastnoručného podpisu, ktorý sa k dokumentu iba pripojil – v tomto prípade sa
naša aplikačná prax ešte nezjednotila; najlepšie bude v tejto
súvislosti hovoriť o „digitálnom podpise“.
Kataster nehnuteľností je geometrické určenie nehnuteľností, súpis nehnuteľností a popis nehnuteľností vrátane údajov o právach k týmto nehnuteľnostiam. Kataster má celý rad
funkcií, z ktorých ťažiskovú pozíciu má práve úloha informačného systému zabezpečujúca ochranu práv k nehnuteľnostiam. Tvorba nástroja štátu – informačného systému –
zabezpečujúca ochranu práv k nehnuteľnostiam, ktorou je
garantovaná požadovaná verejnosť o geometrickej definícii
konkrétnej nehnuteľnosti a o právnych vzťahoch k tejto nehnuteľnosti, je prejavom stupňa právnej istoty v každom
štáte. V prípade, že štát takýto nástroj nevytvorí, alebo ho
vytvorí v nedostatočnej miere, zväčší sa riziko podnikania,

6. Elektronický podpis a zbierka listín
Zbierka listín je súčasť katastrálneho operátu obsahujúca najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych
orgánov a notárskych osvedčení a písomné vyhotovenia
iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam a dokumentáciu, na ktorej základe bol vykonaný
vpis poznámky do listu vlastníctva. Predpokladá sa, že v prvej etape zavádzania elektronického podpisu do aplikačnej
praxe katastra nehnuteľností bude použitie elektronického
podpisu pripojeného k elektronického dokumentu fakultatívne a v druhej etape (zrejme vo vzdialenejšom časovom ho-
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rizonte) bude uplatnené povinne celoplošne a nahradí súčasné klasické „papierové dokumenty“. Podľa § 18 zákona
[1] je certifikačná autorita povinná uchovávať najmenej desať rokov dokumentáciu organizačných a technických bezpečnostných prostriedkov, ktoré použila na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o elektronickom podpise
a z predpisov s ním súvisiacich, originály žiadostí o vydanie
certifikátov spolu s príslušnými dokumentmi potvrdzujúcimi
totožnosť žiadateľa a súbor príslušných dokumentov ku každému zrušenému certifikátu.
Vzhľadom na skutočnosť, že katastrálny operát a menovite
i zbierka listín predstavuje súbor dokumentov s trvalou dokumentačnou hodnotou s osobitnými požiadavkami na archiváciu a s obmedzenými možnosťami škartácie, bude potrebné
zosúladiť tieto aspekty katastrálneho operátu s budúcou praxou. Osobitne bude potrebné v prípade dokumentovaných
elektronických dokumentov s elektronickými podpismi zabezpečiť ich trvalé využitie v budúcnosti s garanciou ich nemennosti a nesfalšovateľnosti.

8. Záver
Ešte pred niekoľkými rokmi si málokto dokázal predstaviť,
do akej miery môže internet zmeniť náš život. Teraz už internet používame v našom každodennom živote o. i. na získavanie informácií, na písanie e-mailovej pošty a na on line
objednávanie rôznych tovarov. Je zrejmé, že dôležitým momentom sprístupnenia katastrálnych služieb elektronicky má
byť zavedenie elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu do aplikačnej praxe katastra nehnuteľností. Doteraz bolo ťažké preskúšať, či osoba, ktorá nám píše
e-mailovú správu je naozaj osobou, ktorú máme na mysli.
Podobne doteraz nebola dostatočná legislatívna základňa na
tvorbu kontraktov, zmlúv, prípadne dohôd prostredníctvom
internetu. Elektronický podpis nám pomáha odkódovať elektronickú poštu a údaje získané prostredníctvom internetu
a preskúšať identitu používateľa. Aplikácia elektronického
podpisu v katastri nehnuteľností ponúka aj jeho širšie využitie.
LITERATÚRA:

7. Ďalšie aplikácie elektronického podpisu v katastri
Je reálna predstava, že využitie elektronického podpisu v katastri sa neobmedzí iba na podávanie návrhov na vklad práva
do katastra nehnuteľností, ale že bude mať širšie uplatnenie
v katastri nehnuteľností. V tejto súvislosti možno predpokladať, že sa s ním stretneme pri podávaní návrhov na opravu
chyby v katastri nehnuteľností, pri podávaní návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam záznamom, pri zápise práv k nehnuteľnostiam poznámkou a neskôr aj pri podávaní návrhov
na úradné overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.

[1] Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
[3] Österreichisches Signaturgesetz vom 19. 8. 1999 (Rakúsky zákon o podpise).
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Abstrakt
Problematika priestorového vzťahu susedstva ako jedného zo signifikantných parametrov širšie koncipovanej Morfometrickej
analýzy areálov (MAA), tvoriacej rámec na štúdium štruktúry areálov regionálnej typizácie. Susedstvo prezentujeme na príklade krajinnej pokrývky Slovenska čiastočne z hľadiska aplikačného, no najmä z hľadiska metodologického. Komplexnejší
pohľad na predmetnú tému.

Neighbourhood of Areas in Regional Typology on the Land Cover of Slovakia
Summary
Problematic of space relation of neighbourhood as one of significant parameters of wide conceived Areas morphometric
analysis, generetaing the frame for study of the structure of areas of regional typology. Neighbourhood is presented on the
example of land cover in Slovakia partly from the application view, but namely from the methodological view. More complex
view on the subject.
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1. Úvod
Problematika susedstva v geografickej literatúre nie je témou
frekventovanou, ale ani novou. Možno sa s ňou stretnúť najmä v literatúre ruskej geografickej školy [5, 8, 10, 11]. Téma
susedstva v týchto príspevkoch však vystupuje väčšinou
okrajovo, parciálne a nie je v nich preberaná celostnejšie.
Predložená práca je príspevkom autora ku komplexnejšiemu
pohľadu na predmetnú tému.
Cieľom práce je prezentovať susedstvo ako jeden z relevantných priestorových vzťahov medzi areálovými objektmi
regionálnej typizácie a zároveň ho prezentovať ako jeden z parametrov širšie koncipovanej Morfometrickej analýzy areálov [2, 3, 4], ktorá tvorí rámec pre štúdium priestorovej
štruktúry areálov regionálnej typizácie.
Priestorový vzťah susedstva v príspevku prezentujeme na
príklade areálových tried krajinnej pokrývky (ďalej iba LC,
z angl. Land Cover) Slovenska, a to najmä z hľadiska metodologického, čiastočne aj aplikačného, pričom väčší dôraz
kladieme na prvý z uvedených prístupov.
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Veľkosť (intenzitu) susedstva meriame celkovou dĺžkou
spoločných hraničných línií v dvojdimenzionálnom priestore
euklidovskej metriky.
Susedstvo areálových tried môžeme teda v zásade vyjadriť:
A) pomocou binárnych hodnôt väzieb susedstva, resp. existenciou/neexistenciou väzby;
B) celkovým počtom spoločných hraničných línií, teda vzťahom susedstva;
C) veľkosťou (intenzitou) susedstva dvoch areálových objektov;
D) kombináciou prístupu B) a C).
K úplnosti spomeňme, že susedstvo považujeme za symetrickú reláciu, a teda napr. vzťah susedstva medzi objektmi O1-O2 považujeme za identický so vzťahom susedstva O2-O1.

3. Susedstvo a krajinná pokrývka Slovenska
2. Definícia susedstva
Vychádzame z predpokladu, že sa pohybujeme v dvojdimenzionálnom priestore euklidovskej metriky [7], že areály
sú navzájom neprekrývajúce a že celý rozsah študovaného
územia tvorí topologicky konzistentne definovaný priestor
[3, 4].
Priestorový vzťah susedstva – susedstvo1) medzi dvomi
areálovými objektmi geografickej krajiny definujeme ako
formu ich vzájomnej relácie, prejavujúcej sa existenciou ich
spoločnej hraničnej línie (hraničného segmentu, hrany
[z angl. „arc“]).
Termín „vzájomný“ v definícii značí, že ide o recipročný,
bližšie nerozlíšený vzťah závislosti, podobne, ako je tomu napr.
vo vzťahu medzi objektmi neorientovaného grafu (obr. 1).
Z definície vyplýva, že absencia spoločnej hraničnej línie
medzi dvomi areálovými objektmi znamená absenciu priestorového vzťahu susedstva medzi nimi. Chceme však zdôrazniť, že to ešte nemusí znamenať, že medzi takýmito objektmi
nemôže existovať priestorový vzťah iného druhu.
Je zrejmé, že o susedstve nemá zmysel hovoriť v súvislosti
s jedným areálovým objektom. Susedstvo nie je definované
ani na tých hraničných líniách, ktoré tvoria obvod študovaného územia. Naopak o susedstve možno hovoriť iba v súvislosti s hranami, ktoré sú spoločné pre dva rôzne definované areály.
Je potrebné uviesť, že v súvislosti so susedstvom v príspevku rozlišujeme termíny: väzba susedstva, vzťah susedstva
a veľkosť (intenzita) susedstva.
Väzbu susedstva charakterizujeme ako topologickú reláciu existencie/neexistencie spoločného hraničného segmentu
bez metrického aspektu. Ide teda o binárnu reláciu, príkladom ktorej je aj tab. 1.
Vzťah susedstva kvantitatívne vyjadrujeme počtom spoločných hraničných línií medzi dvomi areálovými objektmi.
Každú nenulovú väzbu susedstva vytvára teda 1, 2, ..., n parciálnych vzťahov susedstva. Jeden vzťah susedstva je reprezentovaný jedinou spoločnou hraničnou líniou (obr. 1).

1)

Termíny „priestorový vzťah susedstva“ a „susedstvo“ v práci používame v ekvivalentnom význame.

Na potreby štúdia susedstva sme použili priestorovú reprezentáciu 31 tried krajinnej pokrývky Slovenska, definovaných v zmysle CORINE Land Cover v mierke 1:500 000
(obr. 2) [1]. Pod priestorovým areálovým objektom rozumieme triedu LC na 3. hierarchickej, rozlišovacej úrovni členenia s priradeným trojmiestnym nominálnym numerickým
kódom.
Úplnú legendu tejto mapy z priestorových dôvodov neuvádzame, ale sa odvolávame na prácu [9]. Tu pod čiarou
uvádzame iba krátku verziu legendy 31 tried LC na 3. hierarchickej úrovni členenia s priradenými numerickými
kódmi2).
3.1 Väzba susedstva
Kombinácie všetkých tried LC vytvárajú štvorcovú maticu
s celkovým počtom 31 x 31 teoreticky možných väzieb susedstva. Keďže v súvislosti so susedstvom hovoríme o symetrickej relácii, aj matica väzieb susedstva je symetrická
(aij = aji) a s nulovou diagonálou (aii = 0). V práci preto uvádzame iba hornú trojuholníkovú časť tabuľky s nulovou hlavnou diagonálou (tab.1). Z uvedeného vyplýva, že počet všetkých, teoreticky možných kombinácií prípadov susedstva
(Ps) je daný vzťahom:
Ps = m(m-1)/2 ,

(1)

kde m je počet všetkých tried LC.

2)

111 Súvislá sídelná zástavba, 112 Nesúvislá sídelná zástavba, 121
Priemyselné a obchodné areály, 122 Cestná a železničná sieť a priľahlé areály, 123 Areály prístavov, 124 Areály letísk, 131 Areály
ťažby nerastných surovín, 132 Areály skládok (smetiská), 133 Areály výstavby, 141 Areály sídelnej zelene, 142 Areály športu a zariadení voľného času, 211 Nezavlažovaná orná pôda, 221 Vinice,
222 Ovocné stromy a plantáže ovocnín, 231 Lúky a pasienky, 242
Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr, 243 Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie, 311 Listnaté lesy, 312 Ihličnaté lesy, 313 Zmiešané lesy, 321 Prirodzené
lúky, 322 Vresoviská a slatiny, 324 Prechodné leso-kroviny, 331
Pláže, duny, piesky, 332 Skaly, 333 Areály s riedkou vegetáciou,
334 Spáleniská, 411 Močiare, 412 Rašeliniská, 511 Vodné toky,
512 Vodné plochy.
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Tab. 1 Matica väzieb susedstva LC Slovenska

Obr. 1 Schematický príklad vzájomných priestorových vzťahov susedstva medzi štyrmi areálovými triedami
regionálnej typizácie
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Obr. 2 Schematicky znázornená krajinná pokrývka Slovenska; z technických dôvodov (limitované možnosti rozlíšenia šedých
farieb) originálne triedy krajinnej pokrývky na 3. hierarchickej úrovni sú zobrazené ako agregované triedy na
2. hierarchickej úrovni

Obr. 3 Príklad vzťahu susedstva medzi nesúvislou sídelnou zástavbou (112) a listnatými lesmi (311)
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Tab. 2 Vzťah susedstva vyjadrený počtom vzájomných vzťahov medzi jednotlivými triedami LC

V prípade mapy LC Slovenska 1:500 000, kde m = 31, ide
o 465 možných kombinácií susedstva, z ktorých takmer polovica (48 %) je nulových, t.j. väzba susedstva neexistuje.
Aspoň jeden vzťah susedstva existuje medzi 242 dvojicami
tried LC. Týchto 242 dvojíc tried bolo vlastným predmetom
skúmania priestorového vzťahu susedstva (prístup B), C) a D)
– pozri ďalej).
Matica vyjadrujúca väzbu susedstva (tab. 1) môže byť
užitočná najmä na identifikáciu nulových väzieb susedstva.
Príkladom toho je napr. absencia susedstva medzi triedami
urbanizovaných a technizovaných areálov (triedy 1##) s triedami pláží, dún a pieskov (331), spálenísk (334) alebo rašelinísk (412).
3.2 Vzťah susedstva
Vzťah susedstva vyjadrujeme počtom prípadov výskytu spoločných línií medzi areálovými entitami. Zisťujeme ním počet vzájomných väzieb susedstva medzi jednotlivými párovými triedami LC (obr. 3).
V mape LC Slovenska na tretej hierarchickej úrovni
možno študovať celkove 242 nenulových väzieb susedstva,
ktoré sú tvorené celkove 33 458 prípadmi parciálnych vzťahov susedstva. Najväčší počet vzťahov susedstva – 3 712
(11,1 %) pripadá na väzbu 211-243, ďalej 2 772 (8,29 %) na
väzbu 112-211, 2 493 (7,5 %) na väzbu 243-311 a 2 438
(7,29 %) vzťahov pripadá na väzbu 112-243. Tieto 4 väzby
sú signifikantné, spolu vytvárajú celkovo viac ako tretinu
(34,2 %) všetkých vzťahov susedstva v rámci LC Slovenska
(tab. 2).

Viac ako 100 vzťahov susedstva sa vyskytuje medzi 36
dvojicami tried, z nich najviac – deväť – sa vzťahuje na nezavlažovanú ornú pôdu (211), sedem na nesúvislú sídelnú zástavbu (112) a päť na lúky a pasienky (231).
Na jednu triedu LC pripadá priemerne 7,8 nenulových
väzieb (z celkových 30 možných) a 1 079,3 vzťahov susedstva. Na jednu nenulovú väzbu susedstva pripadá 138,3 vzťahov susedstva. Hodnota mediánu v prípade susedstva pripadajúceho na jednu triedu LC je 478 a na úrovni konkrétnych
párových vzťahov susedstva je iba 7.
Táto disproporcia medzi priemernými hodnotami počtu susedstiev a mediánmi je spôsobená extrémnymi rozsahom súboru a najmä jeho nerovnomerným rozdelením. Na úrovni
tried LC na jednej strane trieda 243 vystupuje celkove
v 14 654 prípadov susedstiev, na druhej strane trieda 334 iba
3 prípady susedstva. Na úrovni párových vzťahov extrémnu
hodnotu má vzťah 211-243, t.j. 3 712 prípadov susedstva a na
druhej strane existuje až 53 prípadov susedstva (21,9 %) iba
s jediným existujúcim vzťahom susedstva. Počet prípadov
vzťahov susedstva intervalu od 1-5 tvorí takmer 47 % všetkých vzťahov susedstva. Na druhej strane interval 101-3 712
(t.j. 97,3 % celkového intervalového rozsahu početnosti) tvorí
iba 15,3 % reálnych vzťahov susedstva (obr. 4).
Susedstvo z hľadiska početnosti vzťahov možno študovať
v rámci jednotlivých tried LC. V tomto prípade si v matici
všímame riadky tejto matice, v ktorej hodnoty vyjadrujú relatívny počet vzťahov susedstva v rámci (tab. 3) jednotlivých
tried v percentách. Suma všetkých riadkových hodnôt je
rovná hodnote 100. Matica je zaujímavá v prípade podrobného štúdia štruktúry susedstva v rámci jednotlivých tried
LC. Vzhľadom na to, že našim cieľom je štúdium susedstva
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Obr. 4 Intervalové triedy početností existujúcich priestorových vzťahov susedstva vo vzťahu k celkovému
počtu susedstva LC Slovenska

v celoslovenskom kontexte a s ohľadom na LC ako také,
v práci sa tejto problematike bližšie nevenujeme.
V podobnom zmysle možno študovať aj iný druh relatívnej početnosti susedstva, avšak v tomto prípade relatívnosť
spočíva vo vzťahu k celkovému počtu vzťahov susedstva
medzi triedami LC Slovenska (tab. 4). Zrejmé sú dva dominantné vzťahy susedstva (>8 %): 211-243 s 11,09 % podielom susedstva a 211-112 s 8,29 % podielom susedstva.
Okrem toho šesť vzťahov susedstva pokladáme za významné
a rovnako šesť za charakteristické. Zvyšok väzieb, celkove
228 považujeme z celoslovenského pohľadu a z hľadiska relatívneho počtu väzieb za menej významné.
3.3 Veľkosť susedstva
Rovnaký počet väzieb susedstva nemusí mať rovnakú veľkosť, váhu. Ak napr. pri rovnakom počte väzieb susedstva je
celková dĺžka hraničných čiar v jednom prípade 5 km a v druhom 500 km, hovoríme o rôznej veľkosti susedstva. Mierou
veľkosti susedstva je teda dĺžka predmetnej spoločnej hranice
medzi danými triedami LC, ktorú počítame v dvojdimenzionálnom priestore euklidovskej metriky [7] (pozri tab. 5).
Z hľadiska celkovej, absolútnej veľkosti susedstva tried LC
na Slovensku možno identifikovať desať vzťahov susedstiev,
ktorých veľkosť presahuje 1000 km (211-243 [9 681,2 km],
211-112 [6 832,5 km], 211-311 [4 185,3 km], 311-313
[3 522,8 km], 243-312 [3 494,9 km], 312-313 [2 949,9 km],
112-243 [2 828,6 km], 243-313 [2 314,5 km], 312-324

[1 574,9 km] a 231-312 [1 443,0 km]) a šesť z intervalu <500,
1000). Na druhej strane veľkosť susedstva do 50 km tvorí celkovo až 185 vzťahov, čo je 76 % všetkých vzťahov susedstva
(obr. 5). Súčet riadku v tab. 5 je rovný súčtu dĺžok hraníc areálov príslušnej triedy LC.
Z celoslovenského hľadiska je vhodnejšie operovať s relatívnymi hodnotami veľkosti susedstva, ktoré či už na 0-1 intervale alebo v percentách vyjadrujú podiel susedstva na celkovom susedstve v rámci Slovenska. Z tohto pohľadu
k dominantným vzťahom susedstva sme zaradili vzťah
211-243 (11,9 %) a 112-211 (8,29 %). Šesť vzťahov susedstva považujeme za významné (311-243, 112-243, 231-243,
211-311, 313-243 a 312-243) a šesť za charakteristické
(311-313, 211-231, 312-313, 311-231, 312-231 a 311-324)
(tab. 6).
Podobne ako pri početnosti susedstva, aj pri veľkosti susedstva je užitočné všimnúť si veľkosť susedstva vo vzťahu
k celkovej veľkosti susedstva jednotlivej triedy LC. V matici
v tab. 7 sú zvýraznené maximálne hodnoty veľkosti susedstva v rámci jednotlivých tried LC. Medzi maximálnymi hodnotami najčastejšie vystupuje trieda nezavlažovanej ornej
pôdy 211 jedenásť krát, potom trieda 243 osem krát, 112 a 321
trikrát.
Vyššie uvedené absolútne a relatívne hodnoty veľkosti susedstva majú tendenciu preferovať najmä vzťahy susedstva
medzi počtom i rozlohou najrozšírenejšími triedami LC. Mozaiku krajiny však dotvárajú aj areály s menšou/malou početnosťou a menšou/malou rozlohou. Význam týchto „marginálnych“ tried si možno všimnúť sledovaním minimálnych
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Obr. 5 Intervalové triedy početností veľkosti susedstva vo vzťahu k celkovej veľkosti susedstva LC Slovenska

Tab. 3 Relatívna početnosť susedstva LC v rámci jednotlivých tried
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Tab. 4 Relatívna početnosť susedstva vo vzťahu k celkovému počtu všetkých vzťahov susedstva LC v rámci Slovenska

Tab. 5 Veľkosť susedstva LC Slovenska vyjadrená v kilometroch
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Tab. 6 Relatívna veľkosť susedstva vo vzťahu k celkovej veľkosti susedstva LC v rámci Slovenska

Tab. 7 Relatívna veľkosť susedstva LC v rámci jednotlivých tried
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riadkových hodnôt. Z nich vyplýva že trieda vodných tokov
511 až osem krát vystupuje v týchto vzťahoch susedstva
s najmenšou hodnotou susedstva v rámci danej triedy LC
(riadku). Trieda súvislej sídelnej zástavby 111 a areály výstavby 133 majú šesť krát najmenšiu hodnotu, areály sídelnej zelene 141, lúky a pasienky 231, prirodzené lúky 321
a močiare 411 štyri krát. Uvedené triedy považujeme za najvýznamnejšie marginálne triedy LC na Slovensku.
3.4 Kombinovaný prístup k štúdiu susedstva
V oboch prístupoch k štúdiu susedstva B) a C) možno si všimnúť určité prednosti, ale aj nedostatky. V snahe využiť prednosti oboch z uvedených prístupov B) a C) možno hovoriť
ešte aj o dvoch alternatívach prístupu D), v ktorých sa v prípade početnosti susedstva počíta aj s veľkosťou susedstva
a naopak, v prípade veľkosti susedstva sa počíta s početnosťou susedstva.
V prvom prípade hovoríme o počte susedstva na jednotku
dĺžky, ktorý má tendenciu preferovať triedy LC s kratšími
hraničnými segmentami. V druhom prípade ide o veľkosti susedstva pripadajúce na jeden vzťah susedstva (na jeden hraničný segment). V tomto prípade sú „zvýhodnené“ skôr homogénnejšie, kompaktnejšie triedy areálov.
Pri kombinovanom prístupe k štúdiu susedstva možno
okrem jednotlivých hodnôt početnosti, resp. veľkosti susedstva variantne vychádzať aj z celkových riadkových súm
alebo z celkovej sumy trojuholníkovej časti matice.
Obe z alternatív B) a C) možno variantne študovať viacerými spôsobmi. Ak vychádzame z matice početnosti susedstva, potom ich môžeme študovať vo vzťahu k:
– veľkosti susedstva konkrétneho jednotlivého vzťahu tried
LC;
– veľkosti susedstva celej triedy LC, ktorá je daná riadkovou
sumou matice;
– celkovej veľkosti všetkých tried susedstva, ktorá je daná
sumou trojuholníkovej časti matice.
V prípade, ak vychádzame z matice hodnôt veľkostí susedstva, podobne ako vyššie, tiež možno namiesto veľkosti
susedstva uvažovať s početnosťou susedstva.
Z priestorových dôvodov sa jednotlivými variantmi prístupu D) bližšie nevenujeme. Uviedli sme ich však z hľadiska
komplexnejšieho pohľadu na problematiku susedstva, ako aj
z hľadiska ich aplikačného potenciálu.

4. Záverečné zhodnotenie jednotlivých prístupov štúdia
susedstva
Každý zo štyroch vyššie uvedených prístupov k štúdiu susedstva má v závislosti od stanoveného účelu svoje opodstatnenie a rovnako aj svoje prednosti i nedostatky. Uprednostnenie niektorého z nich je primárne determinované
účelovou funkciou, a teda vo všeobecnosti nie je možné hovoriť o ich hodnotení a preferenciách.
Prvý z prístupov A) hovorí o existencii/neexistencii väzieb
susedstva, teda o jeho hrubej štruktúre. Jeho význam spočíva
v identifikovaní priestorových vzťahov susedstva medzi triedami LC. Nedostatkom tohto prístupu môže byť napr. neschopnosť rozlíšiť medzi dominantným a marginálnym
vzťahom susedstva, resp. veľkosťou susedstva. Na rozdiel od
prístupu A), ďalšie tri prístupy bližšie špecifikujú susedstvo.
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Druhý prístup B), ktorý je založený na početnosti jednotlivých vzťahov má tendenciu preferovať silne diferencované
triedy LC, s relatívne veľkým počtom areálových výskytov.
Na druhej strane, jej nedostatkom je, že potláča význam relatívne homogénnejších tried.
Tretí prístup C) na rozdiel od susedstva postaveného na
početnosti si všíma veľkosť susedstva, danú dĺžkou spoločnej hraničnej línie. Tento prístup v porovnaní s výhodami
a nevýhodami druhého prístupu sa správa akoby komplementárne, a teda preferuje najmä menej diferencované, resp.
viac kompaktné triedy.
Štvrtý prístup využíva prednosti prístupu B) alebo C), a to
ich vzájomnou kombináciou. Z hľadiska komparácie určitou
nevýhodou tohto prístupu je, že jeho výstupné hodnoty nie
sú z 0-1 intervalu.

Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením vedeckého projektu „Štruktúra vidieckej krajiny: analýza vývoja, zmien a priestorovej organizácie aplikáciou databáz
CORINE land cover a geografických informačných systémov“, č. 2/7021/7 v Geografickom ústave SAV v roku 2007
za podpory grantovej agentúry VEGA.
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Využití Virtual Reality Modeling Language pro tvorbu
webového Informačního systému Jizerské magistrály
378:528

Abstrakt
V souvislosti s technickým a technologickým rozvojem se v oblasti kartografie a geoinformatiky zvyšuje zájem o interaktivní
a dynamickou 3D vizualizaci geografických dat. Vhodným nástrojem její realizace je propojení virtuální reality a World Wide
Web. Konkrétním příkladem je využití Virtual Reality Modeling Language, HyperText Markup Language a dalších skriptovacích jazyků pro tvorbu webového Informačního systému Jizerské magistrály.

Interactive and Dynamic 3D Visualization of Geographic Data
The use of Virtual Reality Modeling Language for creating the web Information system of the Jizera Arterial Road
Summary
In connection with technical and technological development the interest in interactive and dynamic 3D visualization of
geographic data is growing up in the field of cartography and geoinformatics. The integration of virtual reality and World
Wide Web is a suitable method of its realization. Using Virtual Reality Modeling Language, HyperText Markup Language
and other script languages for creating the web Information system of the Jizera Arterial Road is one of the concrete
examples.

1. Interaktivní a dynamická 3D vizualizace
geografických dat
Vizualizovat data již dnes neznamená pouze dát jim viditelnou podobu, ale také zajistit, aby se stala aktivním nástrojem
pro myšlenkové procesy uživatelů [3]. Výhodou interaktivní
a dynamické vizualizace je, že uživatel může přizpůsobit obsah a vzhled mapy svým požadavkům tak, aby hledanou
informaci našel co nejrychleji. Vhodným médiem pro interaktivní a dynamické aplikace je World Wide Web (WWW).
Mezi jeho nejcennější vlastnosti patří veřejná dostupnost a potenciál interakce. Dále lze předpokládat, že lidé, jakožto bytosti žijící přirozeně v trojrozměrném prostředí, jsou schopni
lépe porozumět informacím prezentovaným ve třech dimenzích [1]. 3D vizualizace usnadňuje představivost, orientaci
a interpretaci výsledků analýz.

2. Virtuální realita
Volný překlad termínu virtuální realita zní „neskutečné skutečno“. Základem virtuální reality jsou postupy z oboru počítačové grafiky, např. tvorba prostorových modelů a scén,
manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru a zo-

brazování v reálném čase [4]. Právě díky těmto vlastnostem
je virtuální realita vhodným prostředkem pro interaktivní
a dynamickou 3D vizualizaci.

3. Virtual Reality Modeling Language (VRML)
Jazyk VRML je obecně uznávaným standardem pro popis virtuální reality. Verze VRML 2.0 byla roku 1997 oficiálně přijata za standard International Organization for Standardization
(ISO), norma nese název VRML97. Pro geografické a kartografické účely bylo vyvinuto rozšíření jazyka VRML nazvané
GeoVRML. VRML scéna se zapisuje do souboru textového
formátu s příponou .wrl, která pochází z anglického slova
world (svět). Co se jazykové podstaty týká, soubor VRML je
uspořádán do hierarchické struktury (tzv. stromu). Základním
stavebním prvkem této struktury je uzel (nod). Uzly obsahují
jednotlivé parametry (pole), do nichž jsou vkládány buď určité hodnoty nebo další uzly. Podle vzájemné polohy uzlů ve
stromu mluvíme o vztazích: rodič, potomek, sourozenec. Virtuálního dvojníka, který představuje ve virtuální realitě nás
samé, označujeme pojmem návštěvník nebo avatar. Existují
tři základní způsoby pohybu avatara – běžná chůze „walk“, let
„fly“ a metoda zkoumání objektů „examine“.
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4. Metody tvorby virtuální scény ve VRML
4.1 Software pro tvorbu virtuální scény
Pro tvorbu virtuální scény lze využít řadu programů – od nejdostupnějších textových editorů (NotePad, WordPad), přes
tzv. VRML editory (textový VrmlPad, grafický Cosmo
Worlds, Internet Space Buider) až po profesionální grafické
3D editory (3ds Max, Rhinoceros, AutoCAD, Blender). Ze
softwarových nástrojů pro tvorbu virtuálních scén z geografických dat jmenujme např. ArcGIS Desktop s nadstavbou
ArcGIS 3D Analyst, ShapeViz, ERDAS IMAGINE s rozšiřujícími moduly IMAGINE VirtualGIS a IMAGINE Virtual
Delivery, GRASS s 3D modulem NVIZ, MapInfo s nadstavbou Pavan. Jedná se většinou o 3D nadstavby či moduly
klasických GIS s exportem do VRML. K tvorbě virtuální
scény můžeme použít také speciální 3D software, zaměřený na práci s geografickými daty. Jedná se např. o K2Vi,
Terra, GeoShow3D nebo český ATLAS DMT s prohlížečem
AtlasFree3D. Tyto však pracují s vlastními formáty virtuální
reality, nikoli VRML.

Obr. 1a Model terénu ve VRML – IndexedFaceSet

4.2 Tvorba modelu terénu
V jazyce VRML existují dva uzly sloužící k popsání geometrie modelu terénu. Model terénu tvořený uzlem IndexedFaceSet (Množina ploch – obr. 1a) v podstatě odpovídá modelu TIN (nepravidelná trojúhelníková síť) s tím rozdílem, že
umožňuje tvořit nejen trojúhelníky, ale všechny obecné
n-úhelníky. Model ElevationGrid (Výšková mapa – obr. 1b)
naproti tomu vykazuje podobnost s modelem grid (pravidelný rastr). Pomocí dalších parametrů můžeme u obou typů
uzlů definovat např. barvu, normály, vyhlazení modelu nebo
na něj mapovat textury. Výhody a nevýhody modelů jsou shrnuty v tab. 1.

Obr. 1b Model terénu ve VRML – ElevationGrid

Tab. 1 Výhody a nevýhody modelů IndexedFaceSet a ElevationGrid
Schopnost uzlu

IndexedFaceSet

ElevationGrid

znázornění území jakéhokoli tvaru

+

-

zobrazení jakéhokoli terénního detailu či tvaru (např. převisu)

+

-

zohlednění zakřivení Země a elipsoidu

+

-

generalizace

-

+

tvorba modelů o více rozlišeních (integrování modelů v uzlu LOD)

+

-

georeference, shodnostní transformace

-

+

mapování textury na model

-

+

vyhlazení modelu

-

+

efektivita popisu krajiny z hlediska objemu dat

+

-

menší objem dat

-

+

vyšší rychlost zobrazování ve VRML

+

-

integrace vektorových dat

+

-
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4.3 Vizualizace kartografických znaků

5.3 Interaktivní ovládání VRML scény

Jazyk VRML disponuje širokou škálou uzlů, které lze využít
k vizualizaci bodových, liniových i plošných kartografických
znaků (objektů virtuální scény). Existuje zde možnost vytvořit objekt jak „pixelový“ (tj. bod ovelikosti 1 pixelu, linie
tloušťky 1 pixelu), tak s určitým objemem. Dále je možné nejrůznějším způsobem definovat vzhled objektu – jeho velikost,
tvar, barvu, osvětlení, průhlednost, mapovat na něj textury
apod.

Ve VRML existuje několik uzlů, jejichž využitím lze objekty scény učinit interaktivními (detekují dotyk, odkazují
na jiné „místo“, způsobí pohyb objektu apod.). Interaktivními se stávají všechny potomci těchto uzlů. Jedná se např.
o uzly TouchSensor, Anchor, CylinderSensor, SphereSensor,
PlaneSensor.
K realizaci složitějších funkcí a nástrojů interaktivních
kartografických děl ve VRML je však třeba využít i další
programovací jazyky a webové technologie. Architektura
klient-server, applety či skripty umístěné ve webové stránce
jsou řešením, jak s VRML scénou interaktivně pracovat.
Komunikaci mezi VRML scénou (resp. VRML prohlížečem)
a programy nebo skripty psanými jinými jazyky zajišťuje tzv.
aplikační programovací rozhraní (API – Application
Programming Interface).
Klientské aplikace pod operačním systémem Windows využívají k zajištění interaktivity klientské pluginy, prvky
ActiveX/LiveConnect nebo Java applety vložené do webové
stránky [2]. V případě použití Java appletu je komunikace
mezi appletem a virtuální scénou zajištěna prostřednictvím
External Authoring Interface (EAI). Jedná se o druh aplikačního rozhraní, který umožňuje předávat data či události
mezi VRML scénou a externí aplikací. Podobně jako pomocí
Java appletu lze scénu ovládat i prostřednictvím jiných
skriptů (JavaScript, VBScript) na webové stránce. Na rozdíl
od Java EAI však tato rozhraní nebyla standardizována a volání ze skriptů do jednotlivých VRML prohlížečů se liší.
V Cortoně se rozhraní nazývá VRML Automation Interface.
BS Contact označuje rozhraní pojmem Script EAI. Výhodou
externích rozhraní pro JavaScript a VBScript je jejich relativně snadné programování, moderní design uživatelského
rozhraní a flexibilní interakce.
Jinou možností je Script Authoring Interface (SAI), resp.
ovládání scény skriptem obsaženým v uzlu Script ve VRML.
Tento skript lze pak spouštět nejrůznějšími událostmi odehrávajícími se ve scéně i mimo ni. Zajímavou kombinací je napojení skriptu na objekty zvané HUD (Head-Up Displays), jež
ve scéně představují interaktivní tlačítka reagující na dotyk.
Princip serverových aplikací spočívá v komunikaci mezi
serverem a klientem v počítačové síti, např. v síti Internet.
Požadavky uživatele zadané na klientu jsou v případě
komunikace přes HyperText Transfer Protocol (HTTP) zakódovány do Uniform Resource Locator (URL) a poslány na
server. Server požadavky pomocí určitého programu zpracuje a výsledek pošle zpět klientu.

4.4 Dokreslení iluze prostoru
Iluzi trojrozměrnosti pomůže ve scéně dokreslit použití světla
k vystínování terénu, definování pozadí (např. oblohy) barevným přechodem nebo texturou, vložení mlhy či zvuku.
4.5 Optimalizace VRML scény
Optimalizací virtuální scény, resp. VRML souboru, se myslí
soubor metod vedoucích k efektivnímu zpracování virtuálních scén a napomáhajících rychlejšímu zobrazování těchto
scén.
Načítání souboru lze urychlit např. rozdělením virtuálního
světa do několika souborů, využíváním násobné reprezentace
objektů, používáním prototypů, definováním pomocných
obálek u všech rodičovských uzlů obsahujících velké množství potomků, správným stanovením prostorového rozlišení
textur, používáním krátkých zvukových záznamů, které je
možné opakovat, správnou definicí plošných objektů a v neposlední řadě používáním komprese gzip.
Pro zvýšení rychlosti zobrazování VRML světa je vhodné
využívat násobnou reprezentaci objektů, šetřit počtem ploch,
omezit použití textu, správně definovat materiály a světla,
stanovit dohled avatara a zajistit vypínání animací, které se
odehrávají mimo něj, definovat zúžení úhlu záběru v okamžiku, kdy je pozorován pokles rychlosti zobrazování atd.
5. Metody interakce a dynamiky ve VRML scéně
5.1 Prohlížení VRML scény
K prohlížení virtuálního světa psaného jazykem VRML je
třeba mít nainstalován tzv. VRML prohlížeč. Těchto prohlížečů existuje několik a jedná se většinou o pluginy k webovému prohlížeči, které jsou k dispozici zdarma. Mezi nejpoužívanější a dodnes vyvíjené VRML prohlížeče patří např.
Cortona VRML Client a BS Contact VRML/X3D. VRML prohlížeče umožňují uživateli volný pohyb ve virtuální scéně
a zajišťují navigaci a základní interakci se scénou.
5.2 Tvorba animací ve VRML
Základním prostředkem pro tvorbu animací ve virtuálním
světě jsou tzv. události. Jedná se v podstatě o datové záznamy, které jsou generovány dynamickými uzly a které lze
použít ke změně stavu ostatních uzlů. Jako mechanismus předávání událostí mezi uzly slouží ve VRML jazyková konstrukce ROUTE...TO... Na počátku každé animace ve VRML
musí stát uzel, který detekuje příčinu dynamické akce a jako
odezvu vygeneruje výstupní událost. Tuto funkci plní tzv.
senzory.

6. Informační systém Jizerské magistrály
Pojmem Jizerská magistrála se označují strojově upravované
tratě pro klasické lyžování v Jizerských horách. V současné
době je délka Jizerské magistrály cca 115 km. Účelem webové aplikace (http://jizerky3d.wz.cz) je poskytnout základní
informace o tratích a zázemí lyžařské magistrály jejím uživatelům a umožnit jim tak vhodným a srozumitelným způsobem naplánovat trasu výletu.

6.1 Tvorba virtuální scény
Vstupními daty byla digitalizovaná vojenská Topografická
mapa 1:50 000. Jejich poslední aktualizace proběhla roku
2005. Pro tvorbu digitálního modelu terénu byl využit soft-
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Obr. 2 Funkční schéma a náhled grafického rozhraní Informačního systému Jizerské magistrály

ware ERDAS IMAGINE, jehož rozšiřující modul IMAGINE
VirtualGIS poté umožnil export základní virtuální scény do
formátu VRML. Úprava VRML kódu do finální podoby byla
provedena v editoru VrmlPad.
Model terénu je tvořen uzlem ElevationGrid. Byl zvolen
zejména kvůli jednoduchosti mapování textur, které jsou
v projektu hojně využívány k zobrazení mnoha výškopisných
xi polohopisných charakteristik (např. barevná hypsometrie,
vrstevnice, lesní porost, vodstvo, sídla, komunikace). Využita byla možnost vícenásobného texturování pomocí nestandardního doplňkového uzlu AdvancedAppearance. Objekty, které vyžadovaly být aktivní (tratě lyžařské magistrály,
prvky turistického zázemí), jsou definovány klasicky jako objekty virtuální scény pomocí uzlů VRML a zároveň jako potomci interaktivního uzlu Anchor. Scéna je pro orientaci doplněna popisem základních objektů.

6.2 Funkční schéma webové aplikace
Kostru Informačního systému Jizerské magistrály tvoří webová stránka psaná jazykem Hyper Text Markup Language
(HTML). Aplikace se skládá ze tří hlavních komponent –
okna VRML prohlížeče (Cortona VRML Client) s virtuální
scénou, HTML rámce s informacemi o objektech scény
a ovládacího panelu s interaktivními nástroji pro ovládání
virtuální scény (obr. 2). Webová aplikace je navržena jako
aplikace klientská. Ovládací panel je tvořen interaktivními HTML prvky napojenými na skripty psané jazykem
JavaScript, resp. VBScript. Tyto skripty komunikují s virtuální scénou (VRML prohlížečem) prostřednictvím externího
aplikačního rozhraní VRML Automation Interface. VRML
scéna je do webové stránky vložena tagem OBJECT, jehož
parametr CLASSID specifikuje ActiveX prvek. Jednotlivé
objekty virtuální scény jsou zapsány jako potomci uzlu Anchor, který je činí aktivními a umožňuje jejich aktivací otevřít HTML dokument s informacemi o objektu. Tyto informace jsou pak otevírány do vloženého rámce HTML stránky.
Aplikace je dále doplněna hypertextovými odkazy na webové stránky s dalšími užitečnými informacemi o sledované
oblasti (např. 2D mapa, ubytování a stravování, doprava,
předpověď počasí atd.).

6.3 Funkce webové aplikace
Aplikace umožňuje kromě volného pohybu ve virtuální
scéně měnit směr osvětlení modelu, zapínat/vypínat jednotlivé objekty a textury či nechat vyhledat určitý objekt podle
názvu.
7. Závěr
Virtuální realita je vhodným prostředkem pro interaktivní
a dynamickou 3D vizualizaci geografických dat. Začlenění
uživatele do virtuální scény je poutavé a odpovídá podmínkám reálného světa. Tím, co dělá virtuální realitu „realitou“
však není dokonalý fotorealistický vzhled, ale právě svoboda
pohybu, interakce, dynamika. Svět je příliš komplexní, abychom ho mohli vnímat jako celek. Kartografická aplikace by
svět proto měla znázorňovat abstraktně. Zároveň by měla
umožnit uživateli separaci od jeho reprezentace, což je
důležité pro vnímání relativní polohy sledovaného objektu.
Doplnění aplikace o funkce umožňující přizpůsobit obsah
a vzhled reprezentace vlastním požadavkům, získat bližší
informace o objektu, vyhledat objekt atd. napomáhá tomu,
aby uživatel hledanou informaci našel co nejrychleji a lépe
jí porozuměl.
Publikace diplomové práce obhájené v roce 2006 na katedře
aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Konference ISSS 2008 v Hradci
Králové a prezentace resortu
Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního
351:51:528

Již pojedenácté uvítalo kongresové centrum Aldis v Hradci Králové
(obr. 1), tentokrát ve dnech 7. a 8. 4. 2008, účastníky konference
Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Informatizace veřejné správy je téma, které se v současné době dotýká téměř každého
člověka a zasahuje do činnosti v mnoha oblastech. Konference na
toto téma si získala v uplynulých letech značný věhlas, jehož dokladem jsou jednak vysoké počty účastníků, současně ale také zájem politiků, zástupců státních orgánů, veřejné správy, odborných
společností a také odborníků z řad dodavatelů informačních a komunikačních technologií a služeb. Záštitu nad konferencí, na níž se
letos registrovalo na 2200 účastníků, převzali opět předseda vlády
ČR Mirek Topolánek (obr. 2) a ministr vnitra ČR Ivan Langer, osobně se zúčastnil rovněž předseda senátu Parlamentu ČR Přemysl
Sobotka, představitelé ministerstva spravedlnosti, ministerstva pro
místní rozvoj a ministerstva životního prostředí, většina komunálních politiků a mnoho dalších osobností, včetně zahraničních hostů.
O tom, že konference má mimořádný význam i pro resort zeměměřictví a katastru, svědčí nejenom účast předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karla Večeře, ale i aktivní prezentace činnosti tohoto resortu několika přednáškami v sekci
Geografických a informačních systémů (GIS) a rovněž expozicemi
na souběžně probíhající výstavě.
Geoinformatika zaujímala již tradičně na konferenci důležité
místo a byl jí věnován značný časový prostor. Velkou pozornost a pozitivní ohlas mezi účastníky konference vyvolal již první den blok
nazvaný eKatastr. Samotný název zřetelně napovídal, jaké oblasti se
bude věnovat. Program bloku stačili naplnit výhradně zástupci
ČÚZK, kteří ve svých vystoupeních informovali o tom, jakým způsobem rezort zeměměřictví a katastru reaguje na vzrůstající požadavky na poskytování informací o katastru nemovitostí. V úvodním
vystoupení seznámil předseda ČÚZK Karel Večeře posluchače s aktuální situací v rezortu. Následoval příspěvek místopředsedy ČÚZK
Karla Štencla, který upozornil na nejaktuálnější rezortní úkol, jímž
je digitalizace katastrálních map. Účastníci konference tak z úst nejpovolanějších vyslechli podrobnosti o tom, že od letošního roku začal rezort věnovat tomuto úkolu zvýšenou pozornost, posilování
kapacit na tomto úseku má vytvořit předpoklady pro ukončení digitalizace do roku 2015.
Další přednášky byly věnovány zásadnímu zkvalitnění při poskytování informací z katastru nemovitostí. Nejprve Vít Suchánek seznámil posluchače s Informačním systémem katastru nemovitostí
(ISKN), a to zejména s ohledem na klíčovou roli, který tento systém
sehrál při elektronizaci katastru nemovitostí v ČR. ISKN je v provozu již několik let, nadále se však rozvíjí a jeho koncepce umožňuje další rozšiřování elektronických služeb katastru. Další podrobnější informace o této problematice poskytl ve svém příspěvku
s názvem Služby centrální databáze katastru nemovitostí ČR Jiří
Poláček. Upozornil zejména na novinky v aplikacích Dálkový přístup do KN a Nahlížení do KN, významným počinem je zejména
poskytování orientační mapy parcel a dále rozšiřování webových mapových služeb. Příspěvek konstatoval, že poskytování informací
z KN má ohlas mezi širokou veřejností, o čemž svědčí v posledních
letech prudce rostoucí zájem o využívání webových aplikací a webových služeb. V závěru bloku eKatastr přednesla Ivana Valdová
příspěvek s názvem Přístup ČÚZK ke směrnici INSPIRE o tom, jak
se rezort podílí na přípravě celoevropské infrastruktury prostorových
informací.
I druhý den konference se věnovala jedna z odborných sekcí výhradně problematice GIS. Přednášky v této sekci se zabývaly zejména
spoluprací veřejné a komerční sféry v oblasti poskytování a využití
geodat. Následovala vystoupení zástupců ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, prostor v programu využil také
reprezentant krajských úřadů. Všeobecně byla vysoká pozornost věnována územně analytickým podkladům. Také v této sekci se prezentoval rezort zeměměřictví a katastru, a to příspěvkem Zeměměřického úřadu (ZÚ) s názvem Implementace směrnice INSPIRE
a Geoportál ZÚ, který přednesl Petr Dvořáček. Příspěvek upozornil
především na to, že jsou již v předstihu vytvářeny předpoklady pro
poskytování geografických dat Geoportálem ZÚ v souladu se zásadami stanovenými směrnicí INSPIRE. Širokou uživatelskou veřej-

Obr. 1 Kongresové centrum Aldis

Obr. 2 M. Topolánek vítá účastníky konference

Obr. 3 Výstavní stánek s prezentací ČÚZK
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nost asi nejvíce zajímá rozšíření Geoportálu ZÚ o možnost prohlížet prostřednictvím mapových služeb WMS některé datové sady bezplatně. Tyto veřejné mapové služby byly v nedávné době obohaceny
o přístup do databáze bodových polí a stanic sítě CZEPOS, a dále
je k dispozici i možnost sdílení mapové služby Nahlížení do katastru.
Jednání v sekci GIS na konferenci bylo zakončeno moderovanou diskuzí všech účastníků.
Rezort zeměměřictví a katastru bylo možné vidět na letošní konferenci ISSS i v seznamu vystavovatelů. V jednom výstavním stánku
se prezentoval samostatně ČÚZK (obr. 3), a to především svými webovými aplikacemi a webovými službami KN, v druhém stánku
předváděl své mapové služby a další aplikace Geoportálu ZÚ. Bylo
možné prohlédnout si i ukázky geografických podkladů, které ZÚ
nabízí uživatelům, k nejatraktivnějším patřily tisky archivních map.
Přestože v letošním roce nezískal žádný z produktů rezortu zeměměřictví a katastru některé z ocenění, jež jsou každoročně na konferenci udělovány nejzajímavějším počinům v oblasti informačních
a komunikačních technologií, vystoupení zástupců rezortu sklidila
zaslouženou pozornost a přinesla účastníkům mnoho cenných informací o možnostech využití dat, rezortem poskytovaných.
Sborník konference ISSS 2008 je ke stažení na stránkách
www.isss.cz.

Obr. 2 Pracoviště agentury

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Studijní cesta zástupců
Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního k Norské mapovací
agentuře – Statens Kartverk
061:351:528

Ve dnech 12. až 15. 4. 2008 navštívila čtyřčlenná delegace zástupců
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) vedená místopředsedou Karlem Štenclem Norskou mapovací agenturu Statens
Kartverk (obr. 1) se sídlem v Honefossu nedaleko hlavního města
Osla.
Plánovaná studijní cesta se konala na základě pozvání Magnara
Danielsena, ředitele odboru nemovitostí agentury Statens Kartverk
a byla zaměřena především na podrobné seznámení se s fungováním
norského katastru – resp. norské pozemkové evidence. Agentura
spravuje plně pozemkovou knihu (právní část registru) a spolu s obcemi i katastr (technické informace o nemovitostech), které tvoří součást národního katastrálního plánovacího systému spolu s informacemi o užití půdy a plánování (obr. 2), ovšem plně jsou za ně
zodpovědné obce.

Obr. 1 Zástupci ČÚZK se svými hostiteli před budovou
agentury

Obr. 3 Norští hostitelé ze Statens Kartverk

Kromě M. Danielsena se zástupcům ČÚZK po odborné stránce
věnovali ředitel mezinárodního odboru Helge Onsrud a ředitel katastrální sekce Heming Herdlevaer. Odborný program připravila
a studijní cestu organizačně zajistila paní Elena Busch, asistentka
ředitele mezinárodního odboru (obr. 3). Kromě přehledných informací o fungování katastru a překvapivé rychlosti zápisů práv k nemovitostem delegace navštívila i pracoviště, kde se registrace práv
provádí a prošla s vedoucí jednoho z 12 regionálních odborů celý
postup registrace v jednotlivých jeho krocích. Získala mnoho zajímavých informací například o tom, že v Norsku neexistuje funkce
licencovaného geodeta a geodetická měření pro katastr tak může provádět prakticky kdokoli, což je zejména v malých obcích velký problém.
Druhý den byla na programu návštěva plánovacího a stavebního
úřadu na magistrátu v Oslu, kde ředitel odboru Tor Valstadt seznámil delegaci s činností odboru, která je úzce spjata s katastrem, a poté
provedl celým pracovištěm i zákaznickým centrem. Atmosféra
v úřadě je více než přátelská k uživatelům, kterým se zde snaží vyjít vstříc jak v rámci zdarma poskytovaných informací, tak v jejich
snadném vyhledávání v zákaznickém centru nebo elektronicky.
Kromě množství načerpaných informací a podnětů pro zlepšování
fungování katastrálních služeb v resortu ČÚZK a možnost detailního
prostudování chodu navštívených úřadů byla milým překvapením
pohostinnost a velmi přátelské přijetí za což patří organizátorům ze
Statens Kartverk poděkování.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK, Praha
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Celosvětová konference EGU 2008
ve Vídni
528.9:912

Ve dnech 14. až 18. 4. 2008 se ve Vídní v budově kongresového
centra Austria Center Vienna (obr. 1) konala mezinárodní konference
EGU 2008 (European Geosciences Union, General Assembly 2008).
Ve vstupní hale kongresového centra měli účastníci konference
možnost shlédnout výstavu a prezentace více jak 60 firem z celého
světa. Tématicky byla konference rozdělena do 35 programových
skupin, které byly dále členěny na jednotlivé sekce. Během pěti dnů
trvání konference proběhlo jednáni celkem v 990 sekcích. Více informací, včetně abstraktů jednotlivých příspěvků, je k dispozici na:
http://meetings.copernicus.org/egu2008.
Dne 16. 4. se konalo jednání programové skupiny Geodézie sekce
G11 – Evropské kartografické dědictví – Historické topografické
a katastrální mapy a jejich geodetické základy (European cartographic heritage – Historical topographic and cadastral maps and
their geodetic basis).
První blok referátů moderoval dr. Gábor Timár (Eötvös Loránd
University of Budapest), který přivítal všechny přítomné a popřál
jim mnoho úspěchů při prezentaci a zajímavých zážitků z konference. Úvodního vystoupení se pak ujala prof. Ingrid Kretschmer
(Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität
Wien) s tématem Oficiální rakouské (habsburské) kartografické
aktivity od počátku prvního vojenského mapování až do I. světové
války. Ve svém vystoupení shrnula činnosti a výsledky rakouské
kartografické tvorby v daném období. Následoval referát Možné
vztahy Müllerovy mapy Čech a prvního vojenského mapování –
případová studie v regionu Kladno, který přednesla dr. Růžena
Zimová (ČVUT Praha). Informovala o výsledcích analýzy hodnotící přesnost zákresu sídel na Müllerově mapě Čech vzhledem
k prvnímu vojenskému mapování, ZM ČR 1:25 000 a ortofotu.
Velký zájem posluchačů vzbudil příspěvek 3D vizualizace zemských a nebeských glóbů – Muzeum virtuálních glóbů a jejich digitální virtuální tvorba, se kterým vystoupil MSc. Mátyás Gede
(Eötvös Loránd University of Budapest). Popsal metodiku sběru
prvotních dat, tj. postupného fotografování celého glóbu, postup
tvorby i možnosti prezentace virtuálního 3D glóbu na internetu.
Z takto zpracovaných glóbů postupně vzniká muzeum 3D virtuálních glóbů, které je možné „navštívit“ na internetové adrese:
http://terkeptar.elte.hu/vgm/. Následovalo vystoupení prof. Bohuslava Veverky (ČVUT Praha) a dr. Moniky Čechurové (ZČU v Plzni)
na téma Georeferencování druhého a třetího vojenského rakouského státního mapování na území České republiky. První blok referátů zakončil Mag. Dr. Erich Draganits (University of Technology, Vienna) s příspěvkem Rekonstrukce Neziderského jezera
(Rakousko/Uhersko) založená na historických topografických
mapách od roku 1507 až do současnosti. Velmi zajímavé bylo
především představení uvažovaných možností, jak přivést do Neziderského jezera vodu a zamezit tak jeho vysychání.
Druhý blok referátů moderoval prof. Bohuslav Veverka. Prvním
přednášejícím v tomto bloku byl dr. Gábor Timár s vystoupením na
téma Geodetické základy a klad mapových listů druhého vojenského
mapování Habsburské monarchie – problémy Tyrol a Salzburgu
a jednotné geodetické datum mapování. Problematice druhého vo-
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jenského mapování se věnovala také Ing. Martina Vichrová (ZČU
v Plzni) s příspěvkem Technologie tvorby a obsah topografických
map druhého vojenského mapování na území Čech, Moravy a Slezska. Oba příspěvky umožnily porovnání poznatků publikovaných
v české, maďarské i rakouské odborné literatuře na toto téma. Třetímu vojenskému mapování a postupu tvorby souvislé mapy ze speciálních map 1:75 000 se věnoval dr. Gábor Molnár (Technical University of Vienna, Eötvös Loránd University of Budapest) s referátem
Tvorba mapové mozaiky s využitím mapových listů 1:75 000 třetího
vojenského mapování Habsburské monarchie. Dr. Gábor Gercsák
(Eötvös Loránd University of Budapest) referoval o Marsigliho mapě
Lionského zálivu. Pozornost nevěnoval pouze analýze mapy samotné, ale též pohnutým životním osudům jejího autora (Luigi Fernando Graf von Marsigli), který do jisté míry ovlivnil i životní osudy
autora jedné z nejznámějších map Čech, J. Ch. Müllera. Právě tomuto tématu byl věnován následující příspěvek Müllerovy mapy Českých zemí, se kterým vystoupil Ing. Jiří Krejčí (ČVUT Praha). Informoval o mapě samotné, o životě jejího autora a seznámil přítomné
též s postupem skenování a transformace mapových listů v jeden celek. Prezentaci starých map na internetu byl věnován poslední referát Ing. Jiřího Cajthamla (ČVUT Praha) s názvem Zpřístupňování
starých topografických map na internetu. Následovala závěrečná diskuse.
Poté se jednání přesunulo do vedlejší budovy (obr. 2), kde autoři
stručně představili téma a obsah prezentovaných posterů, případně
zodpověděli dotazy (obr. 3). Následovala volná diskuse účastníků
konference.
Ing. Martina Vichrová,
ZČU v Plzni

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Společné zasedání 13. konference
mezinárodního řídícího výboru
EUPOS a 5. pracovní skupiny
systémové kvality, integrity
a sledování vzájemného působení
v Bukurešti
51:528.3

Ve dnech 23. a 24. 4. 2008 proběhla v pořadí 13. mezinárodní konference EUPOS (Conference of the International EUPOS Steering
Committee) a 5. zasedání pracovní skupiny pro systémovou kvalitu,
integritu a sledování vzájemného působení (Working Group on System Quality, Integrity and Interference Monitoring).
Zasedání se konají dvakrát ročně a po loňském zářijovém zasedání v litevském Vilniusu se tentokrát konalo v Bukurešti v Rumunsku, kde hostitelskou organizací byla tamní National Agency for
Cadastre and Land Registration. Předmětem konferencí jsou sítě permanentních stanic Global Navigation Satellite System (GNSS).
Členy je celkem 16 států a letošního zasedání se zúčastnili zástupci
z Německa, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska,
Moldavska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenské republiky, Srbska
a Ukrajiny (obr. 1). Nebyli přítomni představitelé Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Makedonie.
První den probíhalo zasedání konference EUPOS, kterou tradičně
moderoval Gerd Rosenthal (Německo). Po přivítání všech účastníků
následovalo přijmutí nového člena (obr. 2). Od letošního roku se členem skupiny EUPOS stalo Moldavsko.
Dalšími body programu byly příspěvky stávajících členů konference. Anette Blaser (Německo) informovala o programu
INTERREG III C / IV C, který mimo jiné umožňuje za splnění určitých podmínek získat dotace na provoz sítí GNSS. Změnám v novém typu RTCM korekcí se věnoval Gerhard Wübbena (Německo).
Jeden blok byl věnován krátkým referátům z jednotlivých zemí
o stavu jejich regionálních sítí GNSS. Jelikož většina států svou síť
již provozuje, byly referáty zaměřeny na novinky, případné změny
či zkušenosti s jejich provozem.
Konference se zabývá i jinými záležitostmi, které souvisejí
s EUPOS, a tak Yüksel Altiner (Německo) referoval o pracovní skupině EUREF a Gerd Rosenthal všechny pozval na konferenci o globálních navigačních družicových systémech (International Sympo-

Obr. 2 G. Rosenthal vítá M. Ovdii – zástupkyni nového
členského státu (Moldavsko)

sium on Global Navigation Satellite System, Space-based and
Ground-based Augmentation System and Applications), která se
bude konat 11. až 14. 11. 2008 v Berlíně.
Druhý den konference byl věnován 5. zasedání pracovní skupiny
SQII, které moderovala předsedkyně skupiny Katarína Leitmannová
(Slovenská republika). Tamás Horváth (Maďarsko) připomněl databázi stanic EUPOS, ve které jsou uvedeny informace o jednotlivých
stanicích (identifikátor stanice, pravoúhlé a zeměpisné souřadnice)
rozdělených podle států. Členským státům je umožněn přístup pro
vkládání stanic s podrobnějšími informacemi. Rovněž proběhly
drobné korektury směrnice pro návrh stanice GNSS (umístění, stabilita atd.).
Závěrem byl stanoven termín příštího zasedání, které se bude konat 25. a 26. 9. 2008 v Berlíně.

Obr. 1 Účastníci konference v Bukurešti

Ing. Jaroslav Nágl,
Zeměměřický úřad, Praha

ZAJÍMAVOSTI
Historický kámen na státní hranici
v Krušných horách
528:913(4)

Zdobný historický trojboký kámen, vysoký asi 1,3 metru, leží na
česko-saské hranici v Krušných horách na horské louce mezi Božím Darem a Klínovcem v nadmořské výšce přibližně 1165 m.
V některých českých turistických mapách je uváděn jako Historický kámen, na německé straně je znám pod názvem Dreiherrenstein nebo Dreiländerstein (trojmezí). Návštěvník ho snadno najde
na nynější česko-německé státní hranici v blízkosti hraničního kamene č. 14, nedaleko tří (pohledově poněkud rušivě působících)
větrných elektráren, stojících na našem území u odbočky silnice na
Klínovec.
Kámen z doby vlády císaře Karla VI. a saského vévody a polského
krále kurfiřta Augusta II. Silného nese letopočet 1729. Byl umístěn
na trojmezí statků Schwarzenbergů z Tettau, hrabství ,.Hartenstein
rodu Schönburgů a jáchymovského panství Šliků. V uvedeném a následujících dvou rocích bylo v úseku hranice mezi Oberwiesentha-

lem a Potůčky (resp. Jugelem, dnešní částí Johanngeorgenstadtu)
osazeno 79 nových hraničních znaků.
Kámen byl opatřen reliefními erby. Na jižní straně je umístěna
rakouská dvouhlavá orlice s českým lvem v náprsním štítku, letopočet 1729 a nápis Joachimsthal (tj. Jáchymov – obr. 1a). Podle
německé webové Wikipedie je na severní straně zobrazen saskopolský znak, doprovázený vytesanými písmeny FARPES (Fridericus Augustus Rex Poloniae Elector Saxoniae) a názvem Sachsen
(obr. 1b). Na severovýchodní straně je erb pánů z Hauensteinu, tj.
alianční erb markrabat z Badenu a vévodů Sachsen-Lauenburg,
opět letopočet a označení Hauenstein (obr. 1c). Mezník sám ale pochází už z roku 1677, kdy u Klínovce označoval styk hranic pozemků Jáchymovských, kurfiřtského Saska (Míšeňska) a Hauensteinských.
V letech 1842 a 1843 byla zemská hranice v uvedeném úseku až
po Sonnenwirbel (Keilberg, Klínovec) zdůrazněna dodnes patrným
příkopem. Zmíněný kámen byl tehdy opatřen číslem 376 a zkratkami KS (Königreich Sachsen, Saské království) und KB (Königreich Böhmen, České království).
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze,
foto: Petr Mach, Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1(a–c) Trojboký kámen s reliéfními erby

