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Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt

Kataster nehnuteľností predstavuje zložité, finančne nákladné a rozsiahle dielo. Tvorí sa niekoľko desaťročí. Ťažiskovým 
komponentom katastra nehnuteľností je katastrálna mapa. Súbor katastrálnych máp predstavuje heterogénnu množinu 
máp determinovanú dobou ich vzniku, geodetickým súradnicovým systémom, kartografickým zobrazením, rôznou pres-
nosťou zobrazeného obsahu, rôznym sortimentným zložením obsahu máp a najmä spôsobom ich aktualizácie, viacnásob-
ného prekresľovania, transformácie a zosúvisľovania. Analyzované je jedno z riešení súčasnej komplikovanej situácie – tvor-
ba súborov prevzatých meraní.

On the Way to the Cadastral Map Set Homogenization

Summary

Cadastre of Real Estate is a complex, expensive and extensive work. It has been formed for several decades. A cadastral map is 
the core component of the real estate cadastre. Cadastral map file represents a heterogeneous set of maps determined by the 
time period of their creation, geodetic coordinate system, cartographic projection, different accuracy of displayed content, 
different assortment composition of map content and especially by their updating method, multiple redrawing and trans-
formation. One of the solutions of current complicated situation – the creation of incorporated measurement file – is analysed.

Keywords: cadastre of real estate, numerical cadastral map, non-numerical cadastral map, vector cadastral map, cadastral 
      map updating, survey sketch

Na ceste k homogenizácii
katastrálneho mapového diela
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stavu, keď územie Slovenska ešte stále nie je úplne pokryté 
vyhovujúcimi mapami veľkých mierok na katastrálne úče-
ly – katastrálnymi mapami – sú v tom, že ide o prácny, 
dlhodobý, rozpočtovo (finančne) náročný proces, ktorý je 
podmienený možnosťou disponovať príslušnými odbor-
nými – personálnymi kapacitami. Súčasne s tvorbou ka-
tastrálnych máp je nutné ich priebežne aktualizovať (spolu 
so všetkými už v predchádzajúcich mapovacích kampa-
niach zhotovenými katastrálnymi mapami), čo viaže v da-
nom katastrálnom území (k. ú.) ďalšie rozpočtové a perso-
nálne kapacity [3]. Detailný popis súčasného stavu máp 
katastra na Slovensku je uvedený v [1] a [3].

Nedokončenie realizácie koncepčných zámerov a ich 
zmeny sa v prípade katastrálneho mapovania týkali najmä 
GSS, obsahu mapového diela a presnosti mapového diela. 
Tento stav bol a je dôsledkom prijímania nie dostatočne

           Úvod

Každý informačný systém o nehnuteľnostiach, a v rámci 
neho najmä mapa ako jeho veľmi dôležitá súčasť, je zlo-
žité, finančne nákladné a rozsiahle dielo, ktoré sa tvorí nie-
koľko desaťročí a spravidla vždy nadväzuje na nejaké pred-
chádzajúce výsledky. Mapy veľkých mierok majú na Slo-
vensku viac než 150-ročnú tradíciu. Nielen v predchádza-
júcich obdobiach, ale aj v súčasnosti sa ešte v katastrálnej 
praxi používajú mapy veľkých mierok, resp. ich deriváty 
zhotovené v historických geodetických súradnicových sys-
témoch (GSS) popri mapách vyhotovených v novších GSS 
[1], [2]. Špecifikom Slovenska je i to, že jednotlivé mapové 
diela (mapovacie kampane) určené pre katastrálne apli-
kácie, sa nedokončili a ich chýbajúca časť bola obyčajne 
nahrádzaná mapovými provizóriami. Dôvody dnešného

Obsah

                  Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
                    Ing. Michal Leitman, Ing. Erik Ondrejička
Na ceste k homogenizácii katastrálneho
mapového diela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229

             Ing. Pavol Kajánek
Monitorovanie dynamických pretvorení mosta
SNP v Bratislave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE . . . . . . . . 248

SPRÁVY ZO ŠKÔL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

OSOBNÍ ZPRÁVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

NEKROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252



2.

3.

GaKO 60/102, 2014, číslo 9, str. 002

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 9230

dobná situácia nastala i pri nedoriešených prevodoch po-
zemkov v intraviláne (v zastavanom území obce) pod kom-
plexnou bytovou výstavbou a pod inžinierskymi stavba-
mi [7]. V dôsledku tohto „dedičstva“ má SGI KN ešte aj dnes 
dva hlavné komponenty: katastrálne mapy a mapy urče-
ného operátu.

Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom ko-
naní podľa katastrálneho zákona. Zobrazuje pozemky re-
gistra „C“ KN, t. j. väčšinou tie, ktorých hranice sú v teréne 
zreteľné, prípadne sú vlastníkom a iným oprávneným oso-
bám známe. Mapou určeného operátu je mapa najvhod-
nejšieho operátu zobrazujúca hranice pôvodných pozem-
kov, ktoré nie sú v teréne zreteľné a ktoré sú spravidla zlú-
čené do väčších celkov. Právne vzťahy k týmto pozemkom 
sú po obnove evidencie právnych vzťahov k pôvodným 
nehnuteľnostiam postupom podľa zákona Národnej rady 
(NR) Slovenskej republiky (SR) č. 180/1995 Z. z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozem-
kom v znení neskorších predpisov [8] v plnom rozsahu evi-
dované na liste vlastníctva v registri „E“ KN. Register „E“ KN 
vrátane máp určeného operátu má iba dočasný charakter. 
Dĺžku dočasnosti ich funkčnosti sa dnes neodvažuje nikto 
odhadnúť; ráta sa s niekoľkými dekádami rokov. Po uply-
nutí doby ich funkčnosti budú uložené v archíve.

           Možnosti homogenizácie katastrálneho
           mapového diela

KN na Slovensku je v dôsledku historických príčin pozna-
čený tým, že technické parametre produktov vybraných 
katastrálnych mapovaní iba čiastočne vyhovujú požiadav-
kám KN na začiatku 21. storočia. Zásadným spôsobom sa 
v ňom prejavujú negatívne dôsledky historického odde-
lenia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z ob-
dobia 1948 až 1989. Pestrosť máp katastra bola a je deter-
minovaná dobou ich vzniku, GSS, kartografickým zobra-
zením, rôznou presnosťou zobrazeného obsahu, sortiment-
ným zložením obsahu máp a najmä spôsobom ich (v nie-
ktorých prípadoch viac ako storočnej) aktualizácie, pre-
kresľovania, transformácie a zosúvisľovania.

Okrem negatívnych dôsledkov historického oddelenia 
vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z obdobia 
1948 až 1989 na heterogénnu množinu máp katastra na 
Slovensku, spomenutú v predchádzajúcej časti, pretrváva-
júcim nedostatkom fondu máp katastra je, že hlavne v mes-
tách od obdobia vytvorenia týchto máp nastalo množstvo 
zmien značného rozsahu (sídliská, líniové stavby, priemy-
selná zástavba atď.), ktoré často neboli prostredníctvom 
geometrických plánov (GP) korektne zmerané a premiet-
nuté do máp, prípadne neboli zmerané vôbec. V dôsledku 
toho bola v mnohých prípadoch v týchto priestoroch v dru-
hej polovici 20. storočia hlavným riešením obnova katas-
trálneho operátu (OKO) novým mapovaním. Ďalším nedo-
statkom bolo, že pôvodné podrobné bodové pole bolo 
väčšinou zničené, čo výrazne sťažovalo meranie zmien a ich 
vykonanie v katastrálnej mape.

Každá katastrálna autorita (dnes katastrálny odbor okres-
ného úradu – KOOÚ) sa v podobnej situácii zamýšľa nad 
otázkou, aké sú možnosti riešenia tohto z minulosti zde-
deného neutešeného stavu máp katastra, ktorý by mohol 
v určitých situáciách dokonca pôsobiť dojmom mapového 
chaosu. Hľadá sa riešenie, ktoré by zabezpečovalo súlad 
údajov KN s právnym stavom a so skutočným stavom; záro-
veň SGI KN by mal s vopred stanovenou presnosťou umož-

domyslených koncepčných úloh v minulosti, resp. ich pri-
jímania s nereálnymi termínmi plnenia. Nereálne termíny 
plnenia koncepčných úloh v zásade mali a majú vždy dva 
sprievodné aspekty, ktoré sa zároveň „zviditeľnia“ ako ich 
získaná skúsenosť na prijímanie nasledujúcej koncepčnej 
úlohy – mapovacej kampane:
a) koncepčná úloha nie je dostatočne technologicky, legis-

latívne, organizačne a personálne pripravená,
b) koncepčná úloha, ktorá časovo presahuje funkčné ob-

dobie jedného parlamentu, jednej vlády, nemá počas
svojho dlhodobého plnenia potrebnú konštantnú fi-
nančnú podporu [4].
Už viac ako dve storočia je hlavným poslaním katastra 

nehnuteľností (KN) garantovanie spravodlivého, transpa-
rentného a kontrolovateľného výberu finančných pros-
triedkov do štátneho rozpočtu formou dane z nehnuteľ-
ností, prípadne iných poplatkov s nehnuteľnosťami spoje-
ných. Neskôr, najmä na prelome 19. a 20. storočia, bol za-
znamenaný pokrok v ďalšej funkcii KN, a to v posilnení zá-
bezpeky vlastníckych práv k pozemkom (neskôr širšie k ne-
hnuteľnostiam) ako záruky existencie a životných potrieb 
obyvateľstva a rozvoja celej spoločnosti. Vývoj pozemko-
vého katastra v období po 1. svetovej vojne položil základ 
viacerým novým úlohám katastra. 

KN je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností; 
súčasťou KN sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, 
najmä údaje o vlastníckych právach k nim. Pod geomet-
rickým určením nehnuteľnosti rozumieme vymedzenie 
tvaru, polohy a rozmerov nehnuteľnosti (pozemku a stav-
by) v katastrálnom operáte. Podobne boli definovaní i pred-
chodcovia KN – bývalá evidencia nehnuteľností i bývalý 
pozemkový kataster [4].

V článku chceme priblížiť vybrané aspekty súvisiace so 
zrodom nášho súčasného heterogénneho fondu máp ka-
tastra, s jeho doterajšou diferencovanou aktualizáciou a je-
ho ďalšími špecifikami, ktoré ho spoločne s inými jeho prv-
kami charakterizujú. Následne chceme priblížiť a diskuto-
vať na tému východísk zo súčasnej komplikovanej situá-
cie súboru geodetických informácii (SGI) KN.

           Register „C“ a register „E“ v katastrálnom
           mapovom diele

Ťažiskovým problémom, s ktorým sa dodnes musí sloven-
ský KN boriť, je dôsledok historického oddelenia vlastníc-
tva pozemkov od užívania pozemkov z obdobia 1948 až 
1989. Problém je výsledkom najmä dobovej kolektivizácie 
poľnohospodárskych a lesných pozemkov po roku 1948, 
keď vo významnom množstve prípadov nedošlo k zmene 
vlastníctva pozemkov (zoštátnenie a pod.), teda vlastníc-
tvo k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia pred kolek-
tivizáciou bolo v zásade zachované, ale vlastníkovi pozem-
kov bolo väčšinou znemožnené realizovať svoje vlastnícke 
práva k nehnuteľnostiam [5], [6]. Na túto skutočnosť nad-
väzoval dobový prechod vlastníckeho práva k pôvodným 
„skolektivizovaným“ nehnuteľnostiam dedením, ktorý bol 
v období 1948 až 1989 väčšinou možný iba zjednoduše-
ným spôsobom evidencie, bez kompletnej geometrickej 
definície parciel v extraviláne. Problematika bola skompli-
kovaná aj dobovým prevodom a prechodom vlastníckeho 
práva k pozemkom v extraviláne, ktoré boli trvale zabraté 
pod stavby ako sú vodné nádrže, cesty, železnice, regulo-
vané vodné toky a pod. Výkup, resp. vyvlastnenie pozem-
kov boli v týchto prípadoch zrealizované iba čiastočne a ob-
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primerane by malo zohľadňovať historické oddelenie 
vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z obdo-
bia 1948 až 1989, z čoho rezultujú súčasné dva registre: 
register „C“ KN a register „E“ KN, ktorým zodpovedá ka-
tastrálna mapa a mapa určeného operátu;
primerane by malo zohľadňovať dnešný neobyčajne pes-
trý sortiment katastrálnych máp i máp určeného ope-
rátu z hľadiska ich pôvodu (mapovacej kampane), teda 
dobu ich vzniku, GSS, kartografické zobrazenie, diferen-
covanú presnosť mapy, obsah mapy a najmä diferenco-
vaný spôsob ich (v niektorých prípadoch viac ako sto-
ročnej) aktualizácie, prekresľovania, transformácie a zo-
súvisľovania;
primerane by malo zohľadňovať skúsenosti, ktoré pri-
niesli opakované analýzy nie iba fondu pôvodných máp 
katastra, ale osobitne analýzy ich aktualizácie. Ide naj-
mä o nevyhnutnosť zvýšenia technologickej disciplíny 
vo všetkých etapách aktualizačných prác máp katastra 
(tvorba GP), v etapách preberania ich výsledkov do ka-
tastrálneho operátu, v etapách kontroly a inšpekcie a na-
koniec i v dokumentácii týchto prác. Aj tie najlepšie vý-
sledky pôvodného katastrálneho mapovania sa veľmi 
ľahko znehodnotia, ak do nich premietneme výsledky 
nekvalitných GP, alebo ak do nich nekvalitne premietne-
me výsledky kvalitných GP. Situáciu nezachránili ani GP 
zmerané s vysokým stupňom technologickej disciplíny, 
ak sa tieto GP nedbalosťou v procese dokumentácie zne-
hodnotili alebo „stratili“;
primerane by malo zohľadňovať možnosti financovania 
takejto koncepčnej úlohy.
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rokov 20. storočia bolo mapovanie v extraviláne úplne 
zastavené, lebo nemalo nijaký zmysel produkovať katas-
trálne mapy, na ktorých drvivá väčšina zobrazených po-
zemkov nekorelovala so žiaducou aktívnou účasťou vlast-
níkov a iných oprávnených osôb na miestnom prešetro-
vaní priebehu vlastníckych hraníc. Súčasne sa ukázalo ne-
reálne pred takýmto prípadným mapovaním požadovať 
vytýčenie lomových bodov vlastníckych hraníc v teréne
z katastrálneho operátu (z pôvodných katastrálnych máp), 
ako aj predloženie dokumentácie obsahujúcej všetky ďal-
šie zmeny v právach k nehnuteľnostiam (v reálnych pod-
mienkach by išlo o personálne i finančne nezvládnuteľnú 
úlohu); navyše takáto úloha bola vzhľadom na hetero-
génnu presnosť disponibilného fondu máp katastra aj tech-
nicky nezvládnuteľná, čiže ak by aj boli prekonané finanč-
né prekážky tejto úlohy a došlo by k rozhodnutiu vytýčiť
v extraviláne tie lomové body vlastníckych hraníc pozem-
kov, ktoré by si vlastníci neboli schopní sami v rámci miest-
neho prešetrovania označiť, ich vytýčenie z mapových pod-
kladov zaradených do kategórie „pre KN nevyhovujúce“ 
by nemalo žiaden racionálny efekt. Ukázalo sa, že z pohľa-
du racionálneho obhospodarovania krajiny, z pohľadu regu-
gulovanej a dotovanej poľnohospodárskej výroby a ochrany 
prírody je najefektívnejším spôsobom získania novej vyho-
vujúcej katastrálnej mapy v extraviláne jej zhotovenie až 
po konsolidácii vlastníckych vzťahov v extraviláne postu-
pom pozemkových úprav podľa zákona [9].

Na základe uvedeného možno konštatovať, že s celo-
plošným nasadením OKO novým mapovaním v podmien-
kach Slovenska, ktoré by bolo „liekom“ na dnešný hetero-
génny stav fondu máp katastra, v súčasnosti nemožno rá-
tať. OKO novým mapovaním ostáva ako potenciálna cesta 
k získaniu obnoveného katastrálneho operátu iba v pries-
toroch intravilánov, aj to iba v prípade priaznivého vývoja 
finančných zdrojov.

ad b)
OKO v skrátenom katastrálnom konaní bol osobitný druh 
katastrálneho konania. Aplikoval sa v prípadoch, ak mapa 
slúžiaca ako katastrálna technickou hodnotou vyhovovala 
a bolo ju treba iba doplniť o ďalšie údaje (o jej číselné vy-
jadrenie), pričom nebolo nevyhnutné nákladným spôso-
bom zisťovať priebeh vlastníckych hraníc (polohu lomo-
vých bodov hraníc) v teréne, ani vykonávať geodetické 
práce v teréne. Tejto podmienke vyhovovali katastrálne ma-
py vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigo-
nometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) v období od roku 
1927 do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Predpokla-
dalo sa, že je zachovaná kompletná dokumentácia pred-
metných máp z obdobia katastrálneho mapovania, a tiež 
dokumentácia všetkých následných zmien meraných na 
požadovanej technologickej úrovni.

Mapové dielo v S-JTSK [13] predstavovalo vynikajúce 
technické dielo, ktoré svojou vnútornou presnosťou vyho-
vovalo všetkým potrebám katastrálnych aplikácií nielen
v čase svojho zrodu, ale s hodnotením „vyhovujúce“ patrí 
medzi mapové diela, ktoré slúžia týmto potrebám až do-
dnes. Jeho nevýhodou je, že bol použitý Besselov elipsoid, 
ktorý síce vyhovoval potrebám zobrazenia Česko-Sloven-
ska, ale z pohľadu zobrazenia kontinentu mal zreteľné ne-
dostatky, nedostatočne presne bola určená poloha a orien-
tácia Česko-Slovenskej trigonometrickej siete a izolova-
nosť od trigonometrických sietí a súradnicových systémov 
susedných štátov postupne sťažovala realizáciu narasta-
júcich potrieb na úseku medzinárodnej spolupráce v ne-
katastrálnych aplikáciách. Pretože podľa väčšiny týchto

ňovať v prípade potreby (v prípade neznateľnej hranice 
alebo spornej hranice) vytýčenie (obnovenie) lomových 
bodov hranice pozemku z katastrálneho operátu do te-
rénu. Hľadané riešenie by malo spĺňať tieto predpoklady:
•

•

•

•

Pri hľadaní riešenia v tejto situácii do úvahy prichádzali 
nasledujúce alternatívy:
a)  OKO novým mapovaním,
b) OKO v skrátenom katastrálnom konaní,
c)  OKO vyhotovením duplikátu,
d) OKO postupom podľa zákona Slovenskej národnej ra-

dy (SNR) č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, uspo-
riadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úra-
doch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločen-
stvách v znení neskorších predpisov [9],

e)  tvorba integrovanej katastrálnej mapy (IKM) postupom
podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
(ÚGKK) SR č. 79/1996 Z. z. v znení vyhlášky č. 533/2001
Z. z. [10] a podľa Metodického návodu na tvorbu a spra-
vovanie IKM z registra [11],

f )  iné riešenia.

ad a) 
OKO novým mapovaním je osobitný druh katastrálneho 
konania. Ide o hlavný a najčastejší spôsob OKO. Spočíva
v štyroch na seba nadväzujúcich etapách s prvou etapou 
„miestne prešetrovanie“. Východiskovým podkladom je do-
terajší operát KN [12].

Fyzická neschopnosť vlastníkov pozemkov označiť lo-
mové body vlastníckych hraníc počas miestneho prešet-
rovania v rámci úlohy budovania a obnovy mapového fon-
du, resp. po 1. 1. 1993 v rámci úlohy OKO novým mapova-
ním (ako dôsledok 40-ročného násilného odlúčenia vlast-
níctva pozemkov od užívania pozemkov) viedla od konca 
sedemdesiatych rokov 20. storočia k postupnému útlmu 
katastrálneho mapovania v extravilánoch a k presunu akti-
vít na mapovanie iba intravilánov. V závere deväťdesiatych
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úpravy spojené s technickými, biologickými, ekologickými, 
ekonomickými a právnymi opatreniami súvisiacimi s no-
vým usporiadaním právnych pomerov. Celkom jednodu-
cho možno povedať, že pozemkové úpravy sú sceľovanie 
rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlast-
níka po zohľadnení druhov pozemku a bonitovaných pôd-
no-ekologických jednotiek do väčších celkov s cieľom eko-
nomickejšieho hospodárenia. Obsah pozemkových úprav 
je definovaný v § 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. [9]. Podľa 
tejto definície obsahom pozemkových úprav je racionálne 
priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v urči-
tom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodár-
skeho a lesného majetku s ním spojeného, vykonávané 
vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmien-
kami ochrany životného prostredia a tvorby územného 
systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodár-
skej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami mo-
derného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a pod-
pory rozvoja vidieka. 

Súhrnne možno povedať, že z pohľadu sledovaného 
našim článkom by pozemkové úpravy mohli byť zásad-
ným prínosom k zlepšeniu kritického stavu fondu máp ka-
tastra. Nevýhodou je, že v zásade pokrývajú iba extravilán 
– poľnohospodársky pôdny fond a lesnú pôdu (intravilánu 
sa vyhýbajú), aj to iba tú časť, ktorú rozhodujúci orgán (in-
vestor) zaradí do obvodu pozemkových úprav; procedúra 
pozemkových úprav trvá niekoľko rokov (tri roky a viac)
a sú finančne osobitne náročné. Najmä otázka finančnej 
náročnosti ich v súčasnosti neumožňuje použiť ako uni-
verzálny celoplošný „liek“ na problematiku fondu máp ka-
tastra.

ad e)
Koncepcia rozvoja KN do roku 2010 [15] predpokladala,
že výsledkom OKO novým mapovaním bude okrem iné-
ho IKM, t. j. jednoznačné polohové určenie parciel regis-
tra „C“ a súčasná identifikácia parciel registra „E“ spolu
s vlastníckymi vzťahmi. Pojem IKM bol zavedený novelou 
č. 533/2001 Z. z. vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. [10]. 
IKM sa mala tvoriť ako digitálna mapa vo vektorovom tva-
re v elektronickej podobe z výsledkov grafickej časti spra-
covania registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) [8]. 
Išlo o katastrálnu mapu zobrazujúcu popri obsahu katas-
trálnej mapy aj obsah mapy určeného operátu. Analýza 
prvých výsledkov tohto postupu, resp. koncepčného zá-
meru priniesla poznanie, že tvorba IKM v podmienkach 
Slovenska nie je vhodným východiskom z komplikova-
ného stavu SGI KN [7]. Tvorba IKM nemala ambície spres-
niť SGI KN; jej prostredníctvom sa predpokladalo zjedno-
dušenie evidovania nehnuteľností a pomoc pri identifi-
káciách.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že s celo-
plošným nasadením OKO tvorbou IKM v podmienkach Slo-
venska, ktorá by bola „liekom“ na dnešný heterogénny stav 
fondu máp katastra, v súčasnosti nemožno rátať.

ad f )
Komplexnou analýzou predmetnej problematiky a po zohľad-
není riešení analogického problému katastrálnymi autori-
tami v susedných krajinách bolo prijaté riešenie implemen-
tovať číselné výsledky priamo do nečíselných katastrálnych 
máp alebo do SPM.

V tejto súvislosti je však vhodné uviesť najmä to, že po-
hľad na k. ú. ako na jednotné územie s homogénnou pres-
nosťou katastrálnej mapy je v dnešnej dobe prekonaný. 
Spravovanie SGI KN si vyžiadalo v posudzovaní kvality ísť 

katastrálnych máp bola vložkárskym konaním založená no-
vá pozemková kniha, katastrálne mapy zobrazovali vlastne 
právny vlastnícky stav totožný so stavom v teréne, čo mož-
no považovať za ideálne. Pokiaľ sa z ich tvorby v 20. sto-
ročí zachovali náčrty a zápisníky, a pokiaľ technologická 
disciplína tvorby a dokumentácie GP z priestoru predmet-
ného k. ú. neklesla pod hraničnú hodnotu, boli vhodné na 
OKO v skrátenom konaní. K 1. 1. 2000 do tejto kategórie 
máp patrilo 12,1 % mapového fondu katastrálnych máp 
Slovenska a 9,7 % mapového fondu máp určeného ope-
rátu Slovenska [2], [3], [14]. Žiaľ, predpoklad zachovania 
dokumentácie meraných zmien a požadovanej úrovne 
technologickej disciplíny merania zmien sa ukázal ako ne-
reálny. Práve skutočnosť navrstvených meraných zmien 
polohopisného obsahu katastrálnych máp z rozmanitých 
časových období s diferencovanými technologickými prv-
kami, ktoré navyše veľmi často neboli dodržané, sprevá-
dzaná nedostatočne zdokumentovaným postupom prác 
merania zmien viedla najprv k pozastaveniu prác na OKO 
v skrátenom konaní a neskôr k jej vyškrtnutiu zo zákon-
ných metód OKO (zákonom č. 304/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a no-
társkej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších pred-
pisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnos-
ťou od 1. 9. 2009).

OKO v skrátenom katastrálnom konaní bola výnimoč-
ným a zriedkavým spôsobom OKO, ktorý sa postupne apli-
koval v menšom a menšom rozsahu aj v tej časti fondu 
máp katastra, kde sa s ním pôvodne rátalo, až sa s jeho 
aplikáciou úplne skončilo. Bolo to ovplyvnené aj dobo-
vým pohľadom na OKO, v zmysle ktorého sa obnovovalo 
iba celé k. ú. (intravilán/ extravilán) a nepredpokladala sa 
kombinácia obnovy vybraných oblastí k. ú. v podobe dneš-
ného „súboru prevzatých meraní“ (SPM).

Na základe uvedeného možno konštatovať, že s celo-
plošným nasadením OKO v skrátenom katastrálnom ko-
naní v podmienkach Slovenska, ktorá by bola „liekom“ na 
dnešný heterogénny stav fondu máp katastra, v súčas-
nosti nemožno rátať.
 
ad c)
OKO vyhotovením duplikátu sa aplikovala vtedy, ak došlo 
k fyzickému opotrebovaniu, poškodeniu alebo zničeniu 
mapy a právny ani skutočný stav sa nezmenili. Tento po-
stup znamenal obnovu iba platného stavu mapy katastra, 
najčastejšie fotomechanickou cestou, ale aj inými karto-
reprodukčnými cestami. Postupná aplikácia digitalizač-
ných metód v aplikačnej praxi KN a tvorba a aktualizácia 
máp v podobe vektorovej katastrálnej mapy (VKM) odsu-
nula túto metódu obnovy máp katastra na perifériu. Na-
hradená bola možnosťou okamžitého operatívneho zobra-
zenia iba aktuálneho stavu polohopisu mapy na displeji 
počítača, prípadne jej tlače cez ploter pripojený k počí-
taču v prípade existencie elektronickej podoby mapy.

Jednoznačne možno konštatovať, že celoplošné nasa-
denie OKO vyhotovením duplikátu v podmienkach Slo-
venska, ktoré by bolo „liekom“ na dnešný heterogénny 
stav fondu máp katastra, neprichádza do úvahy.

ad d)
Pozemkové úpravy (s istým zjednodušením obsahom ter-
mín zhodný s termínom „komasácia“ z obdobia pred ro-
kom 1948) predstavujú zistenie vlastníckych a užívacích po-
merov a iných súvisiacich vecných práv v obvode pozem-
kových úprav a nové rozdelenie pozemkov. Nové rozdele-
nie pozemkov zahŕňa ich scelenie, oddelenie alebo iné 
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dokončiť digitalizáciu VKM tak, aby v každom k. ú. boli 
najviac tri súbory (jeden pre VKM číselnú – VKMč – ale-
bo jeden až dva pre VKMn a podľa typu nečíselnej mapy 
prípadne aj SPM); tu treba konštatovať, že hoci prakticky 
v každom k. ú. už mala byť prevzatá a vyhlásená VKMč 
zhotovená z číselnej mapy alebo zhotovená spracova-
teľom ROEP-u, stav SGI KN na viacerých pracoviskách ka-
tastra je od tohto očakávaného stavu dosť vzdialený,
vytvoriť voľne prístupný aktualizovaný informačný sys-
tém obsahujúci základné informácie o kvalite SGI KN
v každom k. ú. (geografický informačný systém SGI), naj-
mä údaje o prevzatých projektoch pozemkových úprav, 
údaje o ROEP-och, údaje o možnosti výpočtu súradníc 
zo zápisníkov z meraní vykonaných podľa Inštrukcie A 
[13] a pri technicko-hospodárskom mapovaní a defino-
vanie súborov, ktoré treba odovzdávať v konkrétnej lo-
kalite pri tvorbe GP,
skvalitniť tvorbu GP a odstrániť individuálne a regionálne 
rozdiely pri ich zhotovovaní a pri ich autorizačnom a úra-
dnom overovaní, čo je z pohľadu občana, aj z pohľadu 
spoločenského nevyhnutné na zvýšenie technickej, a te-
da aj právnej istoty v polohe evidovaných hraníc po-
zemkov,
dokončiť zostavovanie a preberanie ROEP-ov (konanie 
podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. [8]), čo predpo-
kladá dokončenie posledných cca 200 ROEP-ov z celko-
vého počtu 3 542 a následne dokončiť digitalizáciu vek-
torových máp určeného operátu (vrátane máp nevy-
tvorených na matematickom základe) a tieto udržiavať 
v aktuálnom stave.

zapracovať všetky číselné výsledky meraní vykonaných 
v procese zhotovenia GP do VKM, čo sa v k. ú. s nečísel-
nou VKM (VKMn) nedialo; je potrebné do máp zapraco-
vať údaje z cca 500 000 meraní (súradnice podrobných 
lomových bodov hraníc pozemkov sú na papierovom 
médiu, v rôznych adresároch na pamäťových médiách 
počítačov a žiaľ, aj v rôznych GSS),

4.
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•

•

•

•

           Súbory prevzatých meraní a katastrálne mapové
           dielo

SPM vychádza a je definovaný v § 1 ods. 3 vyhlášky ÚGKK 
SR č. 461/2009 Z. z. [16]. SPM dopĺňa VKM, ktorá je spraco-
vaná na podklade grafických výsledkov podrobného me-
rania, z ktorých je dokumentovaný iba grafický záznam 
obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou na fyzickom pod-
klade (VKMn). Práve tu sa ponúka najdôležitejšia funkcia 
SPM: Ak z dôvodu nižšej absolútnej presnosti už zobraze-
ného obsahu VKMn nie je účelné do nej priamo zapracú-
vať číselné výsledky meraní, alebo presnosť mapy nebola 
ešte z najrôznejších dôvodov posúdená, dopĺňa nečíselnú 
katastrálnu mapu SPM obsahujúci číselné výsledky me-
raní zapísaných do platného stavu KN. SPM je plnohod-
notnou súčasťou SGI KN. SPM obsahuje platný a aktuálny 
stav KN.

Na realizáciu tohto koncepčného zámeru – projektu tvor-
by SPM – bol vyhotovený Technologický postup na tvorbu 
a aktualizáciu SPM [17], ktorý podrobnejšie upravuje čin-
nosti pri tvorbe a aktualizácii SPM a nadväzuje na § 1 ods. 3 
vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. [16] v znení vyhlášky
č. 87/2013 Z. z. [18] a na usmernenie ÚGKK SR č. 10/2013, 
ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktua-
lizáciu SGI KN v k. ú., v ktorých je spravovaná VKMn [19]. 
Pod tvorbou SPM rozumieme spojenie všetkých využiteľ-
ných číselných výsledkov merania v príslušnom k. ú. z GP 
zapísaných do katastrálneho operátu. Zapísané GP tvoria 
jeden vektorový výkres v rámci jedného k. ú. SPM sa aktuali-
zuje na základe vektorového geodetického podkladu (VGP) 
vyhotoveného z meraných údajov súčasne s aktualizáciou 
VKMn, do ktorej sú číselné výsledky meraní preberané tak, 
že poloha nových podrobných bodov v mape nemusí zod-

až na úroveň každého podrobného bodu (tzv. kód kvality 
bodu).

Vývoj tvorby, spravovania a hodnotenia SGI KN na Slo-
vensku dospel do štádia, keď faktorom hodnotenia tech-
nického stavu SGI KN (vrátane jeho ťažiskovej zložky – ka-
tastrálnej mapy), používaným následne ako kritérium kate-
gorizácie katastrálnych máp, by nemal byť výlučne pôvod 
katastrálnej mapy. Dlhodobo sa totiž za hlavné kritérium 
kvality katastrálnej mapy považovalo jej druhové zloženie 
ako produkt istej kampane katastrálneho mapovania zasa-
dený do konkrétneho obdobia na časovej osi, ktoré je 
sprevádzané svojimi charakteristikami presnosti vyplýva-
júcimi z technického vývoja dosiahnutého v tomto obdo-
bí. V dnešnej dobe, keď moderné technológie určovania 
priestorovej polohy bodov v nadväznosti na vhodný apli-
kačný softvér umožňujú vztiahnuť kvalitu presnosti určo-
vania polohy na každý jeden konkrétny podrobný – lo-
mový – bod hranice, sa jedinečnosť tohto kritéria javí ako 
prekonaná. Z pohľadu posudzovania kvality mapy je dnes 
nevyhnutné v každom k. ú. k tradičným kritériám váhovým 
súčtom priradiť aj rozsah a technickú hodnotu GP za každé 
jednotlivé obdobie aktualizácie katastrálnych máp, ktoré od 
okamihu pôvodného katastrálneho mapovania vo výsled-
nici postupne spoluvytvárali dnešný stav SGI KN v k. ú. Iný-
mi slovami, množstvo a kvalita zapracovaných GP (ako aj kva-
lita zapracovania GP) mali zásadný vplyv na presnosť katas-
trálnej mapy, či už v pozitívnom, alebo v negatívnom zmysle. 

Pritom je nevyhnutné uvážiť aj nasledujúcu kalkuláciu: 
už vyše dvoch desaťročí je počet v kalendárnom roku úrad-
ne overených GP na Slovensku ustálený na čísle 60 000;
z nich sa drvivá väčšina do 12 až 36 mesiacov vracia do KN 
ako technická príloha listiny (vkladovej alebo záznamovej), 
čím sa zväčšuje a zhodnocuje báza údajov SGI KN. Ak sú 
jedným GP s požadovanou presnosťou riešené v priemere 
3,3 parcely registra „C“ KN, ročne to znamená, že množi-
nou GP sa vyrieši cca 200 000 parciel v registri „C“ diferen-
covane roztrúsených po Slovensku v závislosti najmä od 
regionálne diferencovaného ekonomického záujmu inves-
torov. Ak má jedno k. ú. v priemere 1 900 parciel (intravi-
lán a extravilán), tak tento súbor aktivít tvorby GP a ich 
včleňovania do SGI KN predstavuje vlastne zmapovanie 
cca 200 intravilánov k. ú. ročne, ktorých financovanie je 
fakticky každoročne garantované investormi. Úloha dňa 
teda bola nielen naformulovať, ale v podmienkach Slo-
venska aj dôsledne uviesť do aplikačnej praxe také tech-
nologické, presnostné a organizačné regulatívy pre tvor-
cov GP, autorizačných overovateľov GP a úradných overo-
vateľov GP (všeobecne záväzné právne predpisy a interné 
predpisy), ktoré vedú k maximálne jednoduchému, stabil-
nému, v čase sa nemeniacemu postupu tvorby GP a k ich 
„vloženiu“ do KN, smerujúcemu k trvalému homogénnemu 
zhodnocovaniu dnešného stavu SGI KN, a to na dlhodobej 
časovej osi. K tejto možnosti treba prirátať aj možnosť do-
počítania značného množstva bodov (aj keď vždy iba v prí-
slušnej časti k. ú., ktoré nebolo znehodnotené neskoršími 
nekorektnými meraniami) získaných v medzivojnových me-
raniach a pri technicko-hospodárskom mapovaní [4].

Kroky na najbližšie obdobie súvisiace s realizáciou zdo-
konalenia SGI KN prostredníctvom SPM:
•
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Obr. 1 Popisná a grafická časť SPM
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do popisnej časti a následne zapracované do SPM. V súčas-
nosti možno konštatovať, že takáto dôkladná revízia aj 
starších meraných údajov doteraz nebola vykonávaná. Po-
kiaľ takýmto spôsobom dôjde k prevereniu všetkých výsled-
kov meraní, možno získať obraz o kvalitatívnom stave, ako 
boli údaje z meraní v minulosti odovzdávané, ale zároveň 
aj preberané do KN. 

Pri spájaní číselných výsledkov meraní z rôznych tech-
nických zdrojov a období sa stretávame s rôznymi formami 
evidencie archivácie týchto údajov. Môže ísť o textové sú-
bory zoznamov súradníc v digitálnom tvare, rôzne VGP, 
ale aj zoznamy súradníc, ktoré sú iba v analógovom tvare. 
Prostredníctvom tvorby SPM dochádza okrem iného aj
k zjednoteniu formy evidovania týchto údajov. Zapraco-
vaním do SPM sa údaje prevedú na digitálny – vektorový 
stav (obr. 2). Práve dokončením tvorby SPM v k. ú. tak 
okrem súhrnu všetkých využiteľných číselných výsledkov 
meraní získame aj ich vektorovú formu. Kompletným pre-
vedením analógovo archivovaných číselných využiteľných 
podkladov do vektorového tvaru získame výhodu jednot-
nej evidencie číselných výsledkov meraní, ktorá bola vzhľa-
dom na rôznorodosť formy evidovania doteraz mnoho-
krát nevyužitá.

  4.2  Evidencia nesúladov

Jedným z hlavných cieľov pri tvorbe SPM je zistenie a za-
evidovanie nesúladov, ich analýza a skúmanie možností 
riešenia. Nesúladom rozumieme taký stav, keď pri zápise 
bezprostredne susediacich parciel (objektov) nedochádza 
k topologickej nadväznosti spoločných línií objektov. Za-
príčinené je to napr. tým, že zhotoviteľ ZPMZ, prípadne 
VGP nepoužil platný východiskový stav SGI KN alebo chyb-

povedať, a väčšinou ani nezodpovedá, polohe určenej me-
raním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy pro-
jektujú. Takúto mapu označujeme termínom VKM trans-
formovaná (VKMt). Tvorbu SPM zabezpečujú katastrálne 
autority na úrovni okresu alebo Geodetický a kartografický 
ústav (GKÚ) Bratislava. Povinnosť aktualizovať SPM vznikla 
v nadväznosti na účinnosť vyhlášky ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. 
[18] od 1. 5. 2013 a zároveň vznikla povinnosť vytvoriť a ďa-
lej kontinuálne aktualizovať SPM v každom k. ú., v ktorom 
je spravovaná VKMt. Aktualizácia SPM je vykonávaná prie-
bežne spolu s aktualizáciou VKMn – vykonáva ju správca ka-
tastrálneho operátu – katastrálna autorita na úrovni okresu.

  4.1  Výsledky tvorby a aktualizácie súborov
        prevzatých meraní

Výsledkom tvorby SPM je vektorový súbor, ktorý je vytvo-
rený na základe dôkladného a uvážlivého prešetrovania 
všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní v k. ú., 
pričom tieto výsledky prešetrovania jednotlivých meraní 
sú zaznamenávané do tabuľky, ktorá obsahuje dopňujúce 
informácie o SPM (obr. 1). Výsledky meraní ako záznamy 
podrobného merania zmien (ZPMZ), ale aj iné meračské 
elaboráty, ktoré sú súčasťou štátnej dokumentácie, sa pre-
veria, či obsahujú relevantné číselné výsledky a či sú súčas-
ťou platného stavu KN. Obsahom popisnej časti je najmä 
zoznam ZPMZ s informáciou o výsledku prešetrenia, ktorá 
ma následne vplyv na proces zapracovania do SPM. Súčas-
ťou popisnej časti sú tiež rôzne informácie súvisiace s tvor-
bou SPM v nadväznosti na katastrálny operát a údaje k zis-
teným nesúladom, ktoré boli zistené počas prešetrenia.

SPM predstavuje súhrn číselných výsledkov merania, 
ktoré boli prešetrovaním uvážlivo vybrané, zaznamenané
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Obr. 2 Postup spracovania SPM

Tabuľka

spracovania

VGP, zoznamy súradníc,

ZPMZ a ostatné podklady
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Doterajšia skúsenosť z tvorby SPM preukázala, že počet 
nesúladov v jednom k. ú. nie je závislý od počtu ZPMZ, ale 
od kvality vyhotovovania geodetických a kartografických 
činností a od kvality preberania údajov GP do KN.

  4.3  Výhody tvorby súborov prevzatých meraní

•    Výsledky starších geodetických a kartografických čin-
ností sú v digitálnom tvare

Po vyhodnotení starších číselných výsledkov meraní a po 
zapracovaní do SPM bude ich tvar evidovaný vo vektoro-
vej forme. V mnohých prípadoch nebudú merané údaje 
tvoriť úplné a uzavreté objekty, ale aj napriek tomu táto 
skutočnosť minimalizuje prešetrovanie v analógových zo-
znamoch súradníc. Výhody vyplývajúce z existencie vekto-
rového tvaru budú prínosom nielen pre vyhotoviteľov geo-
detických a kartografických prác, ktorým budú tieto údaje 
poskytované, ale aj pre katastrálne autority pri kontrolných 
činnostiach spojených s prevzatím podkladov ku GP do 
KN. Okrem okamžitého prehľadu o číselných výsledkoch 
v záujmovej oblasti spočíva prínos zdigitalizovaných úda-
jov aj v úspore časových prostriedkov pri vyhotovovaní
a kontrole výsledkov meraní.
•   Kompletná revízia geodetickej dokumentácie
V každom k. ú. dochádza pri tvorbe SPM ku kompletnej 
revízii dokumentovaných číselných meraní. Prakticky sa 
preverí využiteľnosť meraných údajov a dôjde k vektori-
zácii týchto výsledkov, ktoré reprezentujú najmä ZPMZ od 
počiatočných ZPMZ, až po revíziu rôznych iných technic-

né údaje v SGI KN nekorigoval. Zistené nesúlady sú prie-
bežne číslované a zaznamenávajú sa do popisnej časti 
SPM. Môžeme konštatovať, že pri tvorbe SPM nesúlady ako 
také nevznikajú. Zhromažďovaním a zapracovaním úda-
jov z meraní dochádza iba k ich zisteniu a k ich následnej 
evidencii, čo pri údajoch v analógovom tvare nie je mož-
né. Zmeny vytvárajúce nesúlad, ktorý nemožno pri tvorbe 
SPM bez ďalšieho preskúmania odstrániť, opraví na zákla-
de zoznamu nesúladov katastrálna autorita, ktorá v pro-
cese odstránenia nesúladov využije prioritne súčinnosť 
zhotoviteľov GP vytvárajúcich nesúlad. Ak spolupráca so 
zhotoviteľmi GP z najrôznejších dôvodov nevyústi do od-
stránenia nesúladu, môže katastrálna autorita za účelom 
odstránenia nesúladu využiť kapacity GKÚ Bratislava. Ak 
všetky tieto možnosti nevedú k jednoznačnému výsledku, 
rieši katastrálna autorita nesúlady v súčinnosti s odborom 
katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR. 

Zo ZPMZ, pri ktorých sú výsledky meračských a výpoč-
tových prác preukázateľne nesprávne alebo v ktorých sa 
na základe kontrolných meraní v rámci spolupráce s uve-
denými subjektmi zistí príčina vylučujúca korektnú tvorbu 
SPM, sa do technickej správy ZPMZ vyznačia prostredníc-
tvom protokolu charakter zisteného nedostatku a infor-
mácia o nepoužiteľnosti dokumentovaných súradníc, prí-
padne sa celý ZPMZ označí za nepoužiteľný na ďalšie vy-
užitie a predmetné parcely nebudú považované za číselne 
určené. Výsledkom evidovania nesúladov v popisnej časti 
sú ucelené zostavy obsahujúce konkrétne ZPMZ a iné čí-
selné výsledky meraní, pri ktorých nebola zabezpečená 
topologická nadväznosť spoločných línií. 
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Obr. 3 Zobrazenie platného stavu

Zobrazenie všetkých VGP (import) SPM – aktuálny stav
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ním, takže tieto body sa do pôvodného stavu mapy pro-
jektujú. Napriek tomu však pri vyhotovovaní geodetických 
a kartografických činností treba vychádzať zo skôr urče-
ných číselných výsledkov, ktoré boli evidované v rôznych 
zdrojoch a v rôznych formách. SPM predstavuje plnohod-
notnú súčasť SGI KN tvorenú samostatným vektorovým 
súborom, ktorý obsahuje iba číselné výsledky meraní. Tvorí 
tak číselnú bázu meraní aj v k. ú. s VKMn. V súčasnosti už 
nie je možné nazerať na k. ú. so spravovanou VKMn ako na 
územie s čisto grafickými údajmi. Práve SPM dopĺňa stav 
VKMn o číselné výsledky meraní zapísaných do platného 
stavu KN. 
•    Okamžitá informácia o číselne určených bodoch 
Už po prvotnom poskytnutí údajov vyhotoviteľovi geo-
detických prác je z podkladu zrejmé, aké množstvo po-
drobných bodov je v danom okolí a akým spôsobom boli 
určené. Vzhľadom na tieto údaje možno urobiť rýchlejšiu 
selekciu a prípravu pred vykonaním meračských a výpoč-
tových prác v teréne. Obdobná situácia je aj pri preberaní 
a kontrole elektronických podkladov na aktualizáciu katas-
trálneho operátu, keď po skončení tvorby SPM v k. ú. mož-
no VGP porovnávať len s údajmi v SPM. Dochádza tak
k rýchlejšej kontrole a následnému úradnému overeniu 
GP. Takto spravované číselné výsledky meraní umožňujú 
okamžité poskytnutie kódu kvality (triedy presnosti) kaž-
dého podrobného bodu a súčasne aj z týchto údajov od-
vodenej informácie o špecifikovanej kvalite výmery a jej 
súlade s výmerou evidovanou v súbore popisných infor-
mácií KN.
•    Zobrazenie platného stavu KN
Zdanlivo jednoduchá výhoda existencie SPM spočíva prá-
ve v jeho aktuálnom obsahu. Tým, že obsahuje iba platný 
a aktuálny stav KN, sú v mnohých prípadoch selekcia a pre-
šetrovanie množstva údajov jednoduchšie, čo závisí pre-
dovšetkým od počtu zhotovovaných GP v záujmovom úze-
mí. Práve v lokalitách s vysokou frekvenciou tvorby GP 
možno získať okamžitý a ucelený prehľad o číselne urče-
nom platnom stave (obr. 3). 

ko-hospodárskych meraní a elaborátov, ktoré sú súčasťou 
štátnej dokumentácie. Zároveň možno do SPM doplniť aj 
dopočítané výsledky zo skorších mapovaní v S-JTSK, ktoré 
nie sú dokumentované ako VKMč a neboli zmenené evi-
denčnou (nečíselnou) údržbou. Výsledky tohto prešetro-
vania sú zaznamenané do popisnej časti tvorby SPM, ktorá 
predstavuje sumár využiteľných meraní v k. ú. Výsledky 
revízie slúžia ako informácie pre vyhotoviteľov geodetic-
kých prác a rovnako aj pre katastrálne autority. Prešetro-
vanie s takou komplexnosťou, s akou prebieha pri tvorbe 
SPM, v minulosti nebolo vykonávané.
•    Informácia a obraz o kvalite meraní a preberania úda-

jov do KN
Prvoradým cieľom pri snahe o skvalitnenie údajov SGI KN 
je predovšetkým poznať kvalitatívny stav a situáciu v k. ú. 
Kvalitatívny stav možno poznať práve na základe revízie, 
ktorá je súčasťou tvorby SPM. Jedným z mnohých kvalita-
tívnych ukazovateľov je počet zistených nesúladov, ktorý 
poskytuje obraz o kvalite, v akej boli podklady ku GP v mi-
nulosti odovzdávané, ale zároveň aj o kvalite preberania 
údajov do KN.
•   Prehľad nesúladov v riešenom k. ú.
Jedným z cieľov tvorby SPM je zistiť rozsah (počet) ziste-
ných nesúladov a následne ich eliminovať. Mnohé z týchto 
nesúladov možno odstrániť priamo pri tvorbe SPM, u iných 
dochádza len k ich evidencii s tým, že až opakovaným me-
raním môže dôjsť k ich odstráneniu. Výhodou tvorby SPM 
v súvislosti s evidovaním nesúladov je predovšetkým ich 
zistenie, evidovanie a zobrazenie v grafickej časti. Už pri 
poskytovaní údajov z SPM možno okamžite zistiť existen-
ciu nesúladov v záujmovom území, na ktoré treba brať 
ohľad pri vyhotovovaní geodetických a kartografických 
prác. 
•    Všetky číselné výsledky merania aj v k. ú. so spravova-

nou VKMt
V k. ú. so spravovanou VKMn prebieha aktualizácia mapy 
tak, že poloha nových číselne určených podrobných bo-
dov v mape nezodpovedá polohe bodov určených mera-
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Obr. 4 Prehľad stavu spracovania SPM (jún 2014)

Tab. 1 Kvantifikácia SPM 

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický
kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

spolu:

stav k 1. 6. 2014

264 772

180 530

87 380

118 078

186 401

209 098

102 338

159 137

1 307 734

počet celočíselne
určených parciel

počet číselne
určených

podrobných bodov

43 716

27 070

11 889

13 408

25 946

27 016

13 348

18 815

181 208

SPM v SR

Tab. 2 Kvantifikácia počtu máp v okrese

Pezinok

okres
19

VKMiVKMč SPM

7 0

VKMt

19

Poznámka: VKMi = VKM nečíselná s implementovanými číselnými výsledky merania.

Stav spracovania
Nespracováva sa
Nezačaté
Rozpracované
Ukončené GKÚ
Ukončené KOOÚ
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Celkový počet parciel v okrese Pezinok v k. ú. s eviden-
ciou VKMt je 53 932 (stav ku dňu 6. 6. 2014). V rámci tvor-
by a aktualizácie SPM došlo k spracovaniu a zapracovaniu 
do VKM 18 709 celočíselne určených parciel, čo predsta-
vuje 34,7 % z celkového počtu parciel v týchto k. ú., ktoré 
by inak boli evidované v analógovej podobe alebo by boli 
evidované len čiastkovo vo forme VGP, čo značne kompli-
kuje poskytovanie predmetných údajov elektronickou ko-
munikáciou. Pojem „celočíselne určená parcela“ vyjadruje

   4.4  Tvorba súborov prevzatých meraní v rámci SR

Začiatok tvorby SPM bol stanovený dňom 1. 5. 2013, a to 
účinnosťou vyhlášky ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. [18]. Z cel-
kového počtu 3 542 k. ú. sa tvorba SPM uskutoční celkovo 
v 1 826 k. ú., z toho k 23. 6. 2014 už bola skončená v 477
k. ú. (obr. 4).

Po cca 13 mesiacoch tvorby SPM tak možno konštato-
vať, že v 477 k. ú. došlo k prešetreniu a zapracovaniu všet-
kých využiteľných číselných výsledkov meraní. Výsledkom 
a prínosom je elektronická evidencia 1 307 734 číselne 
určených bodov a 181 208 celočíselne určených parciel
v S-JTSK (tab. 1) v rámci SR, ktoré by inak boli aj naďalej 
evidované v rôznych formách v štátnej dokumentácii a nie 
vo VKM. Vzhľadom na rôznorodosť operátov a aj frekven-
ciu zápisov GP je náročné stanoviť čas potrebný na dokon-
čenie tvorby SPM v jednom k. ú. S istotou však môžeme 
poukázať na nárast číselne určených výsledkov meraní s kaž-
dým ukončením SPM.

  4.5  Analýza číselne určených výsledkov meraní
         v okrese Pezinok

V okrese Pezinok je katastrálny operát spravovaný v 21
k. ú., ktoré sú tvorené celkovo 45 VKM. Zloženie jednotli-
vých druhov VKM je zrejmé z tab. 2.

Vysoký počet nečíselných máp vzhľadom na VKMč sú-
visí s ich pôvodom datovaným do mapovacích kampaní
v historických uhorských GSS, ktoré svojím počtom vý-
znamne prevyšujú mapy z neskoršej OKO novým mapo-
vaním alebo z projektov pozemkových úprav.

6. 6. 2014 bola v okrese Pezinok, ako v prvom okrese
v rámci SR, kompletne skončená tvorba SPM. Vzhľadom 
na skutočnosť, že všetky evidované VKM sú dopracované 
a majú vyhlásenú platnosť, bolo možné vykonať analýzu 
uvedenú v tab. 3.
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Tab. 3 Analýza číselných údajov v k. ú. so spravovanými VKMt

Báhoň

Budmerice

Častá

Doľany

Dubová

Jablonec

Svätý Jur

Neštich

Limbach

Grinava

Píla

Slovenský Grob

Malé Šenkvice

Veľké Šenkvice

Štefanová

Viničné

Veľké Tŕnie

Malé Tŕnie

Vištuk

800481

807265

808814

811483

813303

821560

822884

822892

832189

839019

846554

856657

860760

860778

861111

869481

869554

869571

869686

suma:

549

1 794

1 377

346

654

501

2 267

204

2 812

816

270

2 771

421

1 441

141

1 660

173

175

337

18 709

1 884

4 873

4 118

2 525

2 207

1 235

7 919

903

4 549

3 291

686

5 068

1 306

5 504

889

3 405

1 151

767

1 652

53 932

10 047

26 408

34 428

15 982

12 413

7 547

44 346

5 495

29 017

21 107

4 309

29 598

7 422

26 694

5 379

15 968

6 739

4 071

8 892

315 862

29,1

36,8

33,4

13,7

29,6

40,6

28,6

22,6

61,8

24,8

39,4

54,7

32,2

26,2

15,9

48,8

15,0

22,8

20,4

34,7

Kód k. ú. Celkový počet
parcielNázov k. ú.

Celkový počet
podrobných

bodov

30,2

30,3

26,4

11,6

26,6

38,8

37,0

25,8

54,6

31,4

37,4

69,4

31,7

29,1

14,5

57,1

6,7

33,7

36,9

36,7

3 029

8 000

9 096

1 854

3 296

2 927

16 394

1 419

15 829

6 632

1 613

20 530

2 355

7 778

779

9 120

449

1 372

3 278

115 750

Počet
zistených

nesúladov

41

17

5

2

11

5

18

4

33

8

18

6

4

10

0

8

6

11

2

209

Celočíselne určené
podrobné body

počet vyjadrenie 
v %

Celočíselne určené
parcely

počet vyjadrenie 
v %

Počet celočíselne 
určených parciel vo 

VKMč
46,7 %

Počet celočíselne 
určených parciel v 

SPM
18,5 %

Počet nečíselne 
určených parciel

34,8 %

Obr. 5 Analýza počtu parciel v rámci okresu

Tab. 4 Analýza počtu parciel v rámci okresu

Pezinok

okres

35 223

34,8 %

v SPM

Celkový
počet

parciel
v okrese

Počet
nečíselne
určených

parciel

101 289

100 %

18 709

18,5 %

Počet celočíselne
určených parciel

47 357

46,7 %

vo VKMč
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parcelu, ktorej všetky podrobné lomové body sú určené 
číselne v S-JTSK v nadväznosti na terénne meračské prá-
ce. Vzhľadom na počty parciel možno sledovať obdobnú 
situáciu pri počtoch číselne určených podrobných bodov. 
Celkový počet nesúladov zistených pri tvorbe SPM je 209, 
čo vzhľadom na celkový počet parciel a celkový počet čí-
selne určených parciel v SPM v okrese predstavuje veľmi 
malú hodnotu. Podrobnou analýzou jednotlivých nesúla-
dov bolo zistené, že z celkového počtu nesúladov je 31 ne-
súladov spôsobených prekrytom meraných údajov v SPM 
s katastrálnou hranicou. Mnoho týchto nesúladov vzniklo 
historicky preberaním jednotlivých častí hraníc do pred-
metných k. ú. v rámci tvorby číselného určenia hraníc. Pri 
postupnom odstraňovaní nesúladov sa postupuje podľa 
usmernenia ÚGKK SR č. 3/2014 [20]. Považujeme za po-
trebné zdôrazniť, že zistené nesúlady nevznikli pri tvorbe
SPM, ale práve tento proces odhalil nesúlady, ktoré sú v SGI 
KN prítomné.

Prehľad o počte celočíselne určených a nečíselne urče-
ných parciel v rámci okresu Pezinok poskytuje tab. 4 a graf 
na obr. 5.

Z uvedených údajov je zrejmé, že nová technológia tvor-
by SPM umožnila spracovať a následne využiť údaje k zapra-
covaniu 18 709 celočíselne určených parciel, čo predstavuje 
18,5 % celkového počtu parciel, takže počet pozemkov de-
finovaných priebehom hraníc určených s vyhovujúcou 
presnosťou sa vo VKM v okrese Pezinok zvýšil zo 47 % na 
65 %, prakticky bez ďalšieho dopadu na štátny rozpočet.
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tovaných, využiteľných a pre KN vyhovujúcich údajov v SGI 
KN o viac ako milión pozemkov.

V článku a vyhláškou ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z., ako aj
v súvisiacich technických predpisoch popísaná techno-
lógia, sprevádzkovaná od 1. 5. 2013, spája v sebe precízny 
spôsob merania hraníc pozemkov, súvisiace výpočty na 
dokumentovanie jednoznačnej polohy lomových bodov 
hraníc pozemkov a komplexný spôsob tvorby a aktualizá-
cie VKM. Technológia umožňuje zapracovanie meraní hra-
níc pozemkov vykonaných výlučne v Európskom terestric-
kom referenčnom systéme, ktorých je cca 60 000 ročne, ich 
jednoznačné zdokumentovanie v štátnom referenčnom 
lokalizačnom systéme používanom na katastrálne mera-
nie od roku 1928 (S-JTSK) a ich implementovanie do plat-
ných katastrálnych máp akejkoľvek kvality, t. j. tak do naj-
novších máp, ako aj do máp z 19. storočia vyhotovených
v historických uhorských GSS. Technológia je zabezpe-
čovaná sofistikovanou sieťou pozemných permanentných 
staníc Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®) 
prevádzkovanou GKÚ Bratislava od roku 2006, umožňujú-
cou určovanie polohy prostredníctvom globálnych navi-
gačných satelitných systémov s presnosťou vyhovujúcou 
potrebám KN. To znamená, že každé nové meranie možno 
bez ohľadu na čas a lokalitu vykonať a kedykoľvek precízne 
rekonštruovať nezávisle od situácie v teréne, čo rozhodu-
júcim spôsobom zvyšuje úroveň evidovania a polohovú 
istotu hraníc novourčených pozemkov. Technológia vy-
užíva na dokumentovanie jediný súradnicový systém, čo 
zásadne znižuje vplyv ľudského faktora na kvalitu lokali-
začných údajov. Týmto spôsobom sa spája využitie najmo-
dernejších technológií s údajovou základňou vznikajúcou 
viac ako 150 rokov v rozličných GSS.
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  4.6  Cieľ tvorby súboru prevzatých meraní
        
Cieľom tvorby a aktualizácie SPM je docieliť stav, keď SPM 
zobrazuje platný a aktuálny stav v operáte KN bez nesúla-
dov, ktoré boli zistené pri spracovaní SPM. Cieľom je pre-
verenie všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní 
vo všetkých 1 826 plánovaných k. ú. a zabezpečiť tak kvali-
tatívny prehľad o evidovaných meraniach, ktoré spolu s ana-
lýzou možností riešenia nesúladov pozitívne pôsobia na 
skvalitnenie SGI KN v k. ú. so spravovanou VKMn. Tvorba 
SPM v mnohých k. ú. môže po dokončení a po následnej 
analýze viesť k zmene spôsobu aktualizácie a k vytvoreniu 
prieniku v podobe VKMn, do ktorých sú číselné výsledky 
meraní implementované tak, že poloha nových podrob-
ných bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej me-
raním a pôvodný stav mapy sa na tieto body pripája. V ta-
kýchto prípadoch dôjde k splynutiu SPM a VKMn do jed-
ného súboru, čím vznikne VKMi, čiže dôjde k zániku SPM 
ako samostatného súboru.

           Záver

Elementárnou povinnosťou každého informačného systé-
mu je tvorba podmienok na prehľadné zosumarizovanie, 
spravovanie a okamžité poskytovanie najpresnejších úda-
jov merania, ktoré má k dispozícii.

Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. [16] v znení vyhlášky
č. 87/2013 Z. z. [18] otvorila túto možnosť a zároveň po-
vinnosť, aby sa cca 500 000 číselných meraní vykona-
ných v prostredí nečíselných máp (a už s listinou zapísa-
ných do KN) zapracovalo do príslušných VKM, prípadne 
do SPM (vyhláška otvára podľa kvality operátu obe mož-
nosti). Týmto spôsobom sa do VKMn dostanú číselne urče-
né hranice viac ako 1,5 mil. parciel, čo z celkového množ-
stva nečíselných parciel registra „C“ predstavuje význam-
né množstvo. Tieto merania boli doteraz umiestnené pre-
važne v priečinkovej štruktúre systému SKM (spravovanie 
katastrálnych máp – systém používaný katastrálnymi auto-
ritami na aktualizáciu VKM) ako rôzne vektorové súbory 
alebo súbory obsahujúce iba súradnice, prípadne staršie 
merania sú obsahom iba papierových ZPMZ. A práve tu 
sa ponúka otázka istého rozšírenia dôvodov skončenia OKO 
v skrátenom katastrálnom konaní. Pretože pri súčasnom 
pomalom tempe OKO novým mapovaním, a tiež pri súčas-
nom pomalom tempe spracovania projektov pozemko-
vých úprav budú ešte dlho v niektorých operátoch súrad-
nice vypočítané zo zápisníkov vytvorených medzi dvoma 
svetovými vojnami (prípadne počas technicko-hospodár-
skeho mapovania) tým najpresnejším, čo máme k dispo-
zícii. A to aj v prípade, keď už objektívne v dôsledku me-
nej kvalitne zaznamenaných zmien nemôžeme takto pre-
pracovať celé k. ú., ale iba isté významné množstvo ne-
zmenených parciel.

V súčasnosti register „C“ v SGI KN obsahuje údaje o 7,1 mil. 
pozemkov, z toho 3,4 mil. pozemkov vo VKMč. Za 13 mesia-
cov aplikácie tvorby SPM bolo 616 000 celočíselne urče-
ných parciel zapracovaných bez zmeny polohy bodu do 
VKMn, z toho 181 000 práve do SPM, t. j. technológia 
umožnila zvýšiť počet pozemkov zaevidovaných vo VKM 
s vyhovujúcou presnosťou na celkový počet 4,016 mil. po-
zemkov. Na základe kvalifikovaného odhadu možno v dô-
sledku definovanej technológie zhotovovania GP, merania
a zapracovávania celočíselne určených parciel v S-JTSK do 
nečíselných katastrálnych máp zväčšiť rozsah dokumen-
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Abstrakt

Prezentácia výsledkov monitorovania dynamických pretvorení Mosta SNP v Bratislave. Návrh siete pozorovaných bodov 
umožňujúcej zaznamenať dynamické pretvorenia na celej konštrukcii mosta. Realizácia experimentálneho merania použitím 
snímačov zrýchlenia a snímačov naklonenia. Popis spracovania meraných údajov, výsledky monitorovania dynamických 
pretvorení, t. j. významné frekvencie kmitania nosnej konštrukcie mosta a relatívne posuny na pozorovaných bodoch.

Monitoring of Dynamic Deformation of SNP Bridge over the Danube River

Summary

Presentation of results of monitoring of SNP Bridge dynamic deformations. Design of measured points network enabling 
determination of dynamic deformation of the entire bridge structure. Realization of experimental measurements using acce-
lerometers and tilt sensors. Description of measured data processing, results of monitoring of dynamic deformation, i. e. signi-
ficant frequencies of oscillation of the bridge structure, and relative displacement of measured points.

Keywords: bridge structure, frequency, displacement, accelerometer, tilt sensor
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záznam zmien polohy a tvaru mostného objektu v reál-
nom čase poskytuje dôležité informácie o stave diela. Člá-
nok sa venuje automatizovanému meraciemu systému po-
užitému na Moste SNP v Bratislave, konkrétne sa zameriava 
na monitorovanie dynamických pretvorení nosnej kon-
štrukcie mosta pomocou snímačov naklonenia a sníma-
čov zrýchlenia.

           Charakteristika mostného objektu

Most SNP cez rieku Dunaj v Bratislave (obr. 1) je oceľový 
cestný most zavesený na jednom pylóne. Jeho výstavba sa 
realizovala v rokoch 1967 až 1972 na základe projektu hlav-

[11] 

[12]

[13] 

[14] 

 
[15]

[16]

[17]

[18]

           Úvod

Z hľadiska bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky mos-
tov je dôležité sledovať tvar a priestorovú polohu kon-
štrukcie v pravidelných časových intervaloch. Mosty z hľa-
diska významnosti, tvaru konštrukcie a rozmerov patria 
medzi objekty, na ktorých je potrebné pre zabezpečenie 
bezpečnej prevádzky vykonávať merania posunov a pre-
tvorení. Vďaka vývoju meracej techniky je možné vyko-
návať tieto merania automatizovane, v krátkych časových 
intervaloch a za plnej prevádzky na moste, čo predstavuje 
veľkú výhodu. Mosty, ako aj ostatné objekty sa dynamicky 
menia v čase, pričom na tieto zmeny vplýva množstvo fak-
torov ako teplota, slnečné žiarenie, rýchlosť a smer vetra
a v neposlednom rade dopravné zaťaženie. Kontinuálny
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Obr. 1 Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Obr. 2 Schéma rozmiestnenia pozorovaných bodov na nosnej konštrukcii mosta
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Hlavné mostné pole v celkovej dĺžke 431,80 m je celozvá-
raná dvojpodlažná konštrukcia, pričom horné podlažie je 
určené pre automobilovú dopravu a na dolnom podlaží sa 
na oboch stranách mosta nachádza lávka pre chodcov. Na 
pravobrežnej strane Dunaja je nosný trám pevne uložený 
na podpere v mieste pylónu a posuvne v mieste kotevného 
bloku. Na ľavobrežnej strane Dunaja je trám uložený na kyv-
nej podpere – spojke a spoločnej podpere s kyvnou spojkou. 
Tvar nivelety mosta je časť kružnice o polomere 5 000 m [2].

           Pozorované body

Pozorované body sa nachádzajú na nosnej konštrukcii mos-
ta v miestach ukotvenia nosných lán. Sieť pozorovaných 
bodov tvorí spolu sedem snímačov, ktorých poloha je zná-
zornená v pozdĺžnom reze mosta (obr. 2), kde je označenie

ného projektanta Arpáda Tesára [1]. Výnimočnosťou tejto 
stavby je, že nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, takže sa 
z hľadiska rozpätia považuje za najväčší bratislavský most.

Charakteristickým znakom mosta je šikmý oceľový pylón 
v tvare písmena „A”, ktorý je naklonený na pravobrežnú 
stranu Dunaja (obr. 1). Na pylóne vo výške 80 m je pomo-
cou systému oceľových káblov zavesená nosná konštruk-
cia mosta. Sústava oceľových káblov vedie z kotevného 
bloku cez priečny nosník pylóna do troch bodov nosnej 
konštrukcie mosta vzdialených 51,5 m, 121,7 m a 204,3 m 
od osi pylónu. Pylón je celozváraná konštrukcia, pričom 
každá z jeho nôh pozostáva z pätnástich segmentov dĺžky 
6 m. V úrovni trinásteho segmentu sú nohy pylónu spojené 
priečnym nosníkom, v ktorom sa nachádzajú segmenty na 
vedenie nosných lán. V jednej z nôh pylónu je umiestnené 
schodisko a v druhej rýchlovýťah. Celková dĺžka mosta
s betónovými estakádami je 688,36 m, šírka mosta je 21 m 
[2].
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Obr. 4 Schéma zapojenia komplexného automatizovaného meracieho systému na Moste SNP

Obr. 3 Stabilizácia snímačov na pozorovaných bodoch (zľava: NIVEL 220, LIBELA 2800, HBM B12/200)
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Snímače zrýchlenia HBM B12/200, umiestnené na pozo-
rovaných bodoch PBZx, boli stabilizované v smere zvislice na 
podložke prilepenej na konštrukciu mosta (obr. 3 vpravo).

           Automatizovaný merací systém

Merací systém na monitorovanie dynamických pretvorení 
nosnej konštrukcie Mosta SNP je podsystémom komplex-
ného automatizovaného meracieho systému (obr. 4), ktorý 
je inštalovaný na Moste SNP. Úlohou automatizovaného 
meracieho systému je meranie dynamických pretvorení 

bodu definované takto: PB – pozorovaný bod, Z – snímač 
zrýchlenia HBM B12/200, N – snímač naklonenia Leica 
NIVEL 220, L – snímač naklonenia Steinmayer LIBELA 2800 
a označenie „x“ predstavuje poradové číslo kotevnej ko-
mory [3].

Snímače naklonenia Leica NIVEL 220, nachádzajúce sa 
na pozorovaných bodoch PBNx, boli umiestnené na troj-
uholníkových podložkách (obr. 3 vľavo), pomocou ktorých 
ich bolo možné urovnať do vodorovnej polohy.

Stabilizácia snímača naklonenia LIBELA 2800 (obr. 3 upro-
stred) na pozorovanom bode PBL2 bola realizovaná taktiež 
pomocou trojuholníkovej podložky s troma urovnávacími 
skrutkami na urovnanie snímača do vodorovnej polohy. 
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Tab. 1 Časové úseky so zvýšenou intenzitou kmitania nos-
             nej konštrukcie

20. 3. 2013

20. 3. 2013

21. 3. 2013

21. 3. 2013

Dátum

12:30

18:00

2:45

8:00

od do

12:15

17:45

2:30

7:45

Časový úsek

6.

5.

Sx (f ) =            γx (k).e i2πfk/fs ,k=0 Σ
M 

γx (k ) =                 (xt – x).(xt+k – x) .t´1 Σ
n–k1

n

Δs(t) =  ∫   ((∫    a (t)dt)dt ,
T

0

T

0
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zložky ako napr. „drift“ snímača. Po filtrácii signálu v časo-
vom rade zostali krátkoperiodické zložky, ktoré predsta-
vujú dynamické pretvorenia konštrukcie. V našom prípade 
bol použitý hornopriepustný filter s konečnou impulznou 
odozvou – kĺzavý priemer s dĺžkou okna 3.

Na odhad frekvencií dynamických pretvorení nosnej kon-
štrukcie mosta bol použitý algoritmus rýchlej Fourierovej 
transformácie, ktorým sme časový rad previedli z časovej 
do frekvenčnej oblasti:

(1)

kde γx (k) je autokovariačná funkcia. Na výpočet autokova-
riačnej funkcie sme použili vzťah:

(2)

Následne pomocou Fisherovho testu periodicity boli urče-
né štatisticky významné frekvencie.

V druhej etape spracovania meraných zrýchlení zo sní-
mačov zrýchlenia HBM B12/200 boli vypočítané relatívne 
posuny pozorovaných bodov Δs(t) pomocou dvojitej inte-
grácie meraného zrýchlenia:

(3)

kde a(t) je zrýchlenie bodu v časovom okamihu t.

           Analýza výsledkov

Na verifikáciu významných frekvencií kmitania nosnej kon-
štrukcie mosta bol použitý numerický model mosta, ktorý 
je publikovaný v [7]. Numerický model kmitania konštruk-
cie mosta bol vypočítaný metódou konečných prvkov na 
základe známych geometrických a fyzikálnych parametrov 
mosta. Modelované frekvencie kmitania nosnej konštruk-
cie mosta získané z numerického modelu sú uvedené
v tab. 2.

Hodnoty modelových frekvencií autor overil dynamic-
kou zaťažovacou skúškou, ktorá sa vykonala pri dynamic-
kom zaťažení nákladným vozidlom SCANIA s hmotnosťou 
15 900 kg pri rôznych rýchlostiach (od 5 km/h až po maxi-
málnu rýchlosť vozidla 62 km/h).

  6.1  Významné frekvencie kmitania nosnej
        konštrukcie

Na obr. 5 vľavo vidíme merané hodnoty zrýchlenia na po-
zorovanom bode PBZ2, vpravo merané hodnoty naklone-
nia  na pozorovanom bode PBL2.

oceľovej konštrukcie mosta, konkrétne zmien polohy po-
zorovaných bodov vo zvislom smere v jednotlivých časo-
vých okamihoch a frekvencie pohybu konštrukcie [4]. 

V rámci monitorovania dynamických pretvorení oceľo-
vej konštrukcie mosta sa využili: dvojosové snímače na-
klonenia Leica NIVEL 220, jednoosový snímač naklonenia 
LIBELA 2800 a snímače zrýchlenia HBM B12/200 (obr. 3). 
Celý merací systém bol riadený z prenosného počítača 
(notebook 2) umiestneného v priestore kotevnej komory 
pri nosnom lane č. IV. Na prenosný počítač bola online pri-
pojená meracia ústredňa HBM Spider, snímače naklonenia 
Leica NIVEL 220, snímače zrýchlenia HBM B12/200 a sní-
mač naklonenia LIBELA 2800.

           Experimentálne meranie

Experimentálne meranie dynamických pretvorení na Moste 
SNP začalo 20. 3. 2013 o 8:55:06 a skončilo o 10:05:24 na-
sledujúceho dňa. Dynamické pretvorenia nosnej konštruk-
cie mosta boli určované z uhlov naklonenia meraných sní-
mačmi naklonenia a zo zrýchlenia meraného snímačmi 
zrýchlenia.

Naklonenie nosnej konštrukcie mosta bolo merané na 
pozorovaných bodoch PBN1, PBN2, PBN3 (obr. 2) dvojo-
sovými snímačmi naklonenia Leica NIVEL 220 a na pozo-
rovanom bode PBL2 jednoosovým snímačom naklonenia 
LIBELA 2800. Frekvencia záznamu snímačov naklonenia 
Leica NIVEL 220 bola 1 Hz (perióda T = 1 sekunda), čo pred-
stavuje maximálnu možnú vzorkovaciu frekvenciu tohto 
snímača. Snímače naklonenia Leica NIVEL 220 boli orien-
tované tak, aby smer ich meracích osí bol totožný s pozdĺž-
nou a priečnou osou mosta. Pre snímač naklonenia LIBELA 
2800 bola zvolená frekvencia záznamu 50 Hz (časová 
perióda T = 0,02 sekundy). Snímač monitoroval naklone-
nia v smere priečnej osi mosta. 

Na pozorovaných bodoch PBZ1, PBZ2, PBZ3 (obr. 2) 
nosnej konštrukcie mosta bolo pomocou indukčných sní-
mačov zrýchlenia HBM B12/200 merané zrýchlenie v smere 
zvislice. Frekvencia záznamu snímačov bola nastavená na 
50 Hz (perióda T = 0,02 sekundy). 

Namerané údaje zo snímačov zrýchlenia, ako aj sníma-
čov naklonenia predstavujú jednorozmerné časové rady, 
preto pri spracovaní meraní vychádzame z analýzy časových 
radov. Vzhľadom na dĺžku záznamu je možné pri analýze 
časového radu uvažovať len s cyklickou a reziduálnou zlož-
kou. Práve cyklická zložka obsahuje hľadané dynamické 
zmeny konštrukcie, ktoré sú predmetom modelovania [5].

Pre spracovanie boli vybraté časové úseky meraní (tab. 1), 
na ktorých bola vykonaná spektrálna analýza. Pri výbere 
vhodných časových úsekov boli použité údaje z predchá-
dzajúceho experimentálneho merania (testovacie mera-
nie automatizovaného meracieho systému). Výber sa zame-
ral na časové úseky so zvýšenou intenzitou kmitania nos-
nej konštrukcie mosta. Z uvedených časových intervalov 
boli ďalej spracované jednominútové záznamy na začiat-
ku, v strede a na konci časového intervalu.

Spracovanie meraných údajov pozostávalo z dvoch čiast-
kových úloh:
•  určenie významných frekvencií kmitania nosnej kon-
     štrukcie,
•   výpočet relatívnych posunov.

Pri spracovaní časových radov bol použitý hornoprie-
pustný filter (high-pass filter) [6] s cieľom potlačiť nízke
frekvencie a tým odstrániť z časového radu dlhoperiodické
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Obr. 6  Periodogram pre merania zo snímača zrýchlenia na PBZ2 (vľavo) a pre merania zo snímača naklonenia na PBL2 (vpravo)

Obr. 5 Merané údaje zo snímača zrýchlenia na PBZ2 (vľavo) a snímača naklonenia na PBL2 (vpravo) v časovom intervale 7:52 – 7:53

Tab. 2 Modelované frekvencie z numerického modelu
             mosta (prevzaté z [7])

1

2

3

4

5

6

7

8

Vlastný tvar kmitania Frekvencia [Hz]

0,15

0,45

0,57

0,83

1,35

1,73

2,07

3,41

Tab. 3 Významné frekvencie určené z nameraných zrýchlení
             v časovom intervale 7:52 – 7:53

7:52 – 7:53

Časový
interval Významné frekvencie [Hz]

1,34; 2,34; 2,47; 3,08

0,45; 2,04; 2,47; 9,70 

0,45; 2,04; 2,47; 3,08; 9,71

0,59; 1,40

PBZ1

PBZ2

PBZ3

PBL2

Pozorovaný
bod
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Z výsledkov v tab. 3 môžeme vidieť, že rovnaké vý-
znamné frekvencie boli zaznamenané na viacerých pozo-
rovaných bodoch (napr. frekvencia 2,47 Hz bola zistená 
na pozorovaných bodoch PBZ1, PBZ2, PBZ3). Významné 
frekvencie vypočítané z experimentálneho merania (kon-
krétne 0,45 Hz, 0,59 Hz, 1,40 Hz, 2,04 Hz) zodpovedajú 
frekvenciám z numerického modelu mosta (tab. 2 – frek-
vencie zodpovedajúce vlastným tvarom konštrukcie: 2., 
3., 5. a 7.).

  6.2  Relatívne posuny

Relatívne posuny vypočítané z meraného zrýchlenia pre 
časový interval 7:52 – 7:53 (obr. 7) majú výrazný rozptyl, 
čo zodpovedá dopravnému zaťaženiu konštrukcie. Na zá-
klade videozáznamu pre daný časový interval merania sme 
zistili, že jeden jazdný pruh mosta (smer centrum) bol vý-

Periodogram pre merania zo snímača zrýchlenia (obr. 6 
vľavo) a pre merania zo snímača naklonenia (obr. 6 vpra-
vo) bol vypočítaný metódou spektrálnej analýzy s použitím 
algoritmu Fourierovej transformácie. Štatisticky významné 
frekvencie sa určili na základe Fisherovho testu periodici-
ty. Na periodograme pre snímač zrýchlenia na pozorova-
nom bode PBZ2 môžeme vidieť výrazné dynamické pre-
tvorenia konštrukcie, čo môže byť spôsobené nárastom 
dopravného zaťaženia na moste.

Významné frekvencie kmitania nosnej konštrukcie v sme-
re zvislice v časovom intervale 7:52 – 7:53 pre všetky pozo-
rované body sú uvedené v tab. 3. Zvýraznené frekvencie 
sú dominantné medzi uvedenými frekvenciami.
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Tab. 4 Relatívne posuny na pozorovaných bodoch v časo-
             vom intervale 7:52 – 7:53

7:52 – 7:53

Časový
interval

-5,38

-6,16

-5,94

Pozorovaný
bod min

PBZ1

PBZ2

PBZ3

Relatívny posun [mm]

Obr. 7 Relatívne posuny na PBZ1, PBZ2 a PBZ3
v časovom intervale 7:52 – 7:53

5,71

6,16

5,94

max

11,09

12,32

11,88

rozptyl

7.
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hol byť ovplyvnený dopravou na moste, čo dokazuje aj 
videozáznam dopravnej situácie na moste.

           Záver

Cieľom článku bolo na základe meraní zrýchlenia a naklo-
nenia nosnej konštrukcie Mosta SNP určiť charakteristiky 
dynamických pretvorení tejto konštrukcie. Po porovnaní vý-
znamných frekvencií vypočítaných z realizovaných meraní 
s  frekvenciami z numerického modelu mosta sa viaceré vý-
znamné frekvencie zhodovali. Konkrétne išlo o frekvencie 
0,45 Hz, 0,59 Hz, 1,40 Hz, 2,04 Hz.

Na základe vyhotovených videozáznamov dopravnej 
situácie na moste môžeme potvrdiť, že nárast dopravného 
zaťaženia mosta sa prejavil vo významných frekvenciách. 
Spracovaním intervalu merania počas najväčšej premávky 
(7:52 – 7:53) sme vypočítali väčší počet významných frek-
vencií, pričom sa medzi nimi nachádzali vyššie frekvencie 
kmitania (napr. 3,08 Hz), ktoré možno pripísať doprave.

Relevantnosť výsledkov potvrdzuje zhoda dominantných 
frekvencií vypočítaných z experimentálneho merania s frek-
venciami určenými v numerickom modeli mosta.

Relatívne posuny na pozorovaných bodoch určené dvoji-
tou integráciou meraných hodnôt zrýchlenia korešpondo-
vali s dopravou na moste. 

Výsledky kontinuálneho merania dynamických pretvo-
rení pomocou snímačov zrýchlenia a snímačov naklonenia 
poskytujú informácie o stave konštrukcie, keďže zmena 
vlastnej frekvencie kmitania konštrukcie môže signalizovať 
jej poruchu.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0236-12.
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raznejšie zaťažený kolónou osobných automobilov a v dru-
hom jazdnom pruhu (smer Petržalka) bola plynulá doprava.

Výsledok spracovania vo forme krajných hodnôt relatív-
nych posunov na pozorovaných bodoch je uvedený v tab. 4. 
Maximálne a minimálne hodnoty relatívnych posunov urče-
né na pozorovaných bodoch PBZ1 – PBZ3 sú značne po-
dobné.

Z výsledkov v tab. 4 vidíme, že najväčšie relatívne po-
suny boli zistené na pozorovanom bode PBZ2 (IV. nosné 
lano), kde boli dosiahnuté krajné hodnoty ±6,16 mm. 
Výrazný nárast posunov hlavnej mostnej konštrukcie mo-
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Obr. 1 Účastníci stretnutia

16. zasadnutie pracovnej skupiny 
UNGEGN pre exonymá

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

1) Organizácia Spojených národov.
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Vzhľadom na to, že v diskusii boli prezentované rozdielne názory na tieto 
otázky, účastníci nedospeli ku konsenzu. Keďže štatút a pravidlá rokovania 
UNGEGN ustanovujú, že uznesenia o prerokúvaných otázkach sa prijímajú jed-
nomyseľne, otázka vytvorenia nových definícií sa zamietla. Účastníci sa do-
hodli, že v súčasnosti platné definície budú považovať za východisko a nebude 
sa uvažovať o nových definíciách.

Platné definície:
Endonymum: Názov geografického objektu v jednom z jazykov, ktoré sa obja-
vujú na území, na ktorom je objekt situovaný.
Exonymum: Názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt si-
tuovaný mimo územia, kde má tento jazyk oficiálny status a jeho podoba je 
odlišná od názvu používaného v oficiálnom jazyku alebo jazykoch územia, na 
ktorom je geografický objekt situovaný.

Na záver rokovania odznelo konečné oficiálne vyhlásenie k diskusii o nových 
definíciách:
a)  nové definície endonyma a exonyma neboli akceptované širokou skupinou

expertov;
b)  na tomto stretnutí boli predložené presvedčivé argumenty najmä proti vy-

lúčeniu oficiálnosti ako kritéria pre endonymum a exonymum;
c)  súčasné definície endonyma a exonyma sa v danej situácii javia ako do-

siahnuteľné optimum.
Napriek neúspešnému pokusu o nové definície sa konštatovalo, že dlhá

a intenzívna diskusia o hraniciach medzi endonymom a exonymom a o nových 
definíciách sa nepovažuje za zbytočnú. Odhalila množstvo aspektov, ktoré
neboli predtým zistené. Po preskúmaní všetkých možností a smerov sa ex-
perti uistili, že súčasné definície sú najlepšie zo všetkých možných riešení. Celá 
diskusia je zdokumentovaná v štyroch dieloch publikácií, to znamená, že všet-
ky argumenty a zistenia zostanú dostupné a môžu byť základom budúceho 
výskumu.

Dokumenty z rokovania v Hermagore budú publikované ako 4. diel série 
Name & Place v editácii P. Woodmana a P. Jordana. 

Na zasadnutí odznela tiež informácia o prepracovanej webovej stránke sku-
piny (http://ungegn.zrc-sazu.si/Home.aspx), ktorá sa priebežne aktualizuje
a informuje o stretnutiach, výsledkoch rokovaní a publikáciách. Na ďalšom 
stretnutí sa pracovná skupina zameria na určenie kritérií na používanie exo-
ným. Výsledky rokovania poslúžia ako štartovacia platforma.

RNDr. Mária Kováčová,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

foto: Maciej Zych

V dňoch 4. až 8. 5. 2014 sa v hoteli Alpen Adria v obci Hermagor-Presseggersee 
v rakúskej federálnej provincii Korutánsko (Kärnten) konalo zasadnutie pra-
covnej skupiny UNGEGN (Skupina expertov OSN1) pre geografické názvoslovie) 
pre exonymá. 

Pracovná skupina pre exonymá je jednou z desiatich pracovných skupín 
UNGEGN, ktoré sa zriaďujú na riešenie konkrétnych problémov názvoslovia. 
Skupina bola vytvorená v roku 2002 rezolúciou č. VIII/4 z 8. konferencie OSN
o štandardizácii geografického názvoslovia na riešenie otázok nerovnomerného 
prístupu krajín k odporúčanej redukcii exoným a s rastom ich počtu v niekto-
rých krajinách. Výsledkom činnosti pracovnej skupiny majú byť opatrenia ako 
kategorizácia používania exoným, publikácia návodov na výslovnosť endoným, 
či publikovanie návodov na zaručenie politicky citlivého používania exoným, 
ktoré by v konečnom dôsledku mohli prispieť k redukcii exoným. Pracovná sku-
pina si vytýčila dva hlavné ciele: vytvorenie nových definícií exonyma a endo-
nyma a určenie všeobecných kritérií na používanie exoným.

Stretnutie v Hermagore sa konalo pod záštitou Austrian Board on Geo-
graphical Names (Rakúsky úrad pre geografické názvy) a zúčastnilo sa ho 28 
expertov zo 17 štátov (obr. 1). 

Hlavnou témou diskusie bolo vytvorenie nových definícií exonyma a endo-
nyma, ktoré by presnejšie určili hranice medzi týmito dvoma kategóriami ná-
zvov. Stretnutie bolo poslednou šancou na nájdenie nových definícií. 

Východiskom rokovania sa stali definície z nedávneho zasadnutia UNGEGN 
v New Yorku (27. 4. – 2. 5. 2014). 

Diskutovalo sa o všeobecných aspektoch, makroregionálnom pohľade a o ná-
rodnom pohľade na problematiku rozlíšenia endoným a exoným. Účastníci rie-
šili najmä otázku potreby definovať strešné termíny aj v prípade, ak nie sú 
aplikovateľné na štandardizačné ciele, otázku oficiálnosti a jazyka názvu ako 
podstatných kritérií na určenie hranice medzi endonymom a exonymom – ktoré 
preto musia byť súčasťou definícií, ďalej či sa ich rozlíšenie má obmedziť na 
rozdiely v písaní, a tiež či je potrebné definovať tretí termín okrem endonyma 
a exonyma, napríklad pre oceány a moria.

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1 Účastníci setkání

31. setkání zástupců zeměměřických 
a katastrálních správ zemí bývalé 
rakousko-uherské monarchie
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lupráce KN s daňovým úřadem při oceňování půdy pro účely zemědělských 
dotací. Přístup ke katastrálním informacím je umožněn přes webový portál 
BEV (Federálního úřadu pro metrologii a zeměměřictví) jak pro veřejnou po-
třebu, tak pro potřebu profesionální, ovšem nikoli zadarmo, ale za poplatek 
kryjící náklady na pořízení a šíření těchto katastrálních dat.

Chorvatský referát přednesla Jadranka Bratić. Chorvatsko zahájilo v roce 1990 
po osamostatnění významné reformy registračního a katastrálního systému, 
především změnou právních předpisů. V oblasti technického zabezpečení pro-
šlo Chorvatsko ohromnými změnami a dnes jsou ve fázi přípravy propojení 
registrů vlastníků a věcných břemen, které jsou ve správě Ministerstva spra-
vedlnosti, s KN, jenž je ve správě Státní zeměměřické správy. Oba registry 
budou součástí systému veřejných a státních registrů s propojenými databá-
zemi, s cílem netvořit již jednou vytvořená a udržovaná data. Zatím se při-
pravuje zákon, který tuto státní informační infrastrukturu legislativně zajistí 
tak, aby spolehlivá data byla poskytována rychle, bezpečně a za jasně stano-
vených podmínek.

Slovenský příspěvek, přednesený Erikem Ondrejičkou, se věnoval předev-
ším hodnocení dosažené úrovně KN v SR do ledna 2014, zejména změnám
v organizační struktuře a změnám souboru geodetických informací KN. Zamě-
řen byl i na implementaci numerických výsledků měření do vektorových katas-
trálních map. Při realizaci tohoto úkolu budou hrát významnou roli úřady místní 
samosprávy v 72 okresech, které mají od října 2013 ve správě místně příslušné 
katastrální úřady. 

Martina Vošnjak ze slovinského úřadu informovala o tom, jakým způsobem 
mohou vlastníci nemovitostí aktualizovat a opravovat data v registru nemovi-
tostí. Registr totiž obsahuje nejen data o nemovitostech, jak je historicky zvy-
kem, ale i data o jejich vlastnících, uživatelích a nájemcích ve formě oddělené 
pro právnické a fyzické osoby. Tato data získávají nejen z dalších registrů státní 
správy, ale i od vlastníků samotných. Děje se tak jak osobně přímo na země-
měřickém úřadě, tak i prostřednictvím internetové aplikace e-prostor. 

Referát maďarského zástupce Gyuly Ivána se soustředil na nedávné legis-
lativní a organizační změny, kdy se krajské a okresní pozemkové úřady staly 
členskými organizacemi vládních úřadů. Současně se užití státního mapového 
díla stalo povinným pro veškerou veřejnou správu, která mapová data potřebu-
je. Ve správě půdy je dále povinné užití služeb GNSS poskytovaných maďar-
ským zeměměřickým úřadem – FÖMI. Pro potřeby státní správy, která data 
hojně využívá nejen pro plánování, ale například i pro monitoring rozšíření země-
dělských plodin, jsou ve fázi realizace čtyři projekty financované jak z národ-
ních, tak z fondů Evropské unie, které by měly přispět ke zvýšení efektivity 
poskytování dat.

Z Trentina a jižního Tyrolska byla připravena jedna společná prezentace, kte-
rou přednesl Paolo Russo. První část byla zaměřena na vzájemnou spolupráci 
KN a státní správy, která probíhá obousměrně. KN poskytuje data prostřednic-
tvím různých aplikací a webových služeb (např. Openkat), která jsou pro státní

Ve dnech 28. – 30. 5. 2014 proběhlo již 31. setkání zástupců zeměměřických
a katastrálních správ zemí bývalé rakousko-uherské monarchie, kterého se pra-
videlně zúčastňují zástupci Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovenské repub-
liky (SR), Slovinska, Trentina a jižního Tyrolska a České republiky (ČR), obr. 1. 
Setkání se konalo v Lednici na jižní Moravě pod záštitou Českého úřadu země-
měřického a katastrálního (ČÚZK). Výběr místa konání byl po důkladném zvá-
žení předchozích jednacích míst na území ČR zaměřen na oblast blízko jižních 
hranic státu, která je pro všechny zmíněné účastníky poměrně snadno a v ro-
zumné době dostupná.

Téma letošního setkání navrhla již na loňském jubilejním setkání česká stra-
na spolu s pořádajícím Rakouskem. Bylo vybráno s ohledem na aktuální vývoj 
ve většině katastrálních a zeměměřických správ v poslední době, kdy se věnuje 
pozornost spolupráci a propojování registrů státní správy. Přesné znění bylo 
„Spolupráce s dalšími institucemi státní správy – propojení registrů“ a jako 
možné doplňující téma „Novinky v oblasti správy katastru a zeměměřictví“. 
Pracovní část byla doplněna jak o návštěvu městského úřadu v Břeclavi, kde 
účastníky přivítal jeho místostarosta a kde byla připravena prezentace sou-
kromé firmy HRDLIČKA, spol. s r. o., která při své spolupráci s místní samo-
správou vhodně využívá informace z katastru nemovitostí (KN) ČR, tak i o část 
společenskou, která měla za cíl seznámit zahraniční hosty s historií místa ko-
nání a ukázat jim i jiné krásy jižní Moravy.

Odborný program probíhal v Zámeckém hotelu Lednice a jako obvykle byl 
rozdělen do dvou půldnů, kdy se s příspěvky vystřídali zástupci všech zúčastně-
ných zemí, respektive provincie v případě Itálie. 

Jednání zahájil předseda ČÚZK Karel Večeře (obr. 2) a poté předal slovo 
Tomáši Morávkovi, který přednesl českou prezentaci zaměřenou jak na posky-
tování dat rezortu státní správě a samosprávě, tak na proces opačný, tedy pře-
bírání dat od státní správy pro potřeby aktualizace Základní báze geografic-
kých dat i KN ČR. Tato spolupráce je ne vždy bezproblémová, ale daří se uzavírat 
dvou i vícestranné dohody se správci dat, které jsou pro potřeby aktualizace 
informačních systémů rezortu nezbytné. V referátu zmínil i dnes tolik diskuto-
vanou otázku bezplatného poskytování geodat a jeho dopad na zvyšující se 
zájem o ně a s tím související rostoucí nároky na kapacitu relevantních služeb. 
Rakouský zástupce Rupert Kugler se v referátu věnoval popisu procesů v KN
a pozemkové knize, které umožňují spolupráci obou oddělených registrů na 
technicky co nejefektivnější úrovni. To napomáhá i zlepšování tradičně velmi 
intenzivní spolupráci KN s obcemi, zejména při poskytování informací obča-
nům a urbanistickém a zónovém plánování, kdy je katastrální mapa základním 
podkladem daným zákonem, či při údržbě registru adres. Důležitá je také spo-
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Obr. 1 Automatické vylišení porostů (nahoře),
manuální vylišování porostů (dole)

Obr. 2 Pohled do jednací síně při projevu K. Večeře

Aplikovaná geoinformatika v praxi
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implementovány do prostředí ArcGIS, vytvořením geoprocessingových nástrojů, 
pro jednotlivé úkony v inventarizačním procesu, od vylišení jednotlivých po-
rostů až po zjišťování lesnických porostních parametrů.

Pro účely přesného odvození porostních charakteristik je primárním úko-
lem vylišení porostů s homogenní druhovou, věkovou a prostorovou struktu-
rou. I v České republice slouží principy DPZ již po mnoho let jako účinný nástroj 
hospodářské úpravy lesa. Tradiční metody využití těchto dat zahrnují též lesní 
inventarizaci, lesnické tematické mapování či zjišťování stromových porostních 
charakteristik apod. Pro potřeby vylišení porostů či jednotlivých korun stromů 
pomocí metod automatické klasifikace obrazových dat či objektově-oriento-
vané analýzy obrazu, bylo využito pouze leteckých snímků nebo satelitních 
snímků s velmi vysokým rozlišením.

Tyto operace jsou poněkud časově náročné a zatížené jistou chybovostí. Na-
proti tomu technologie ArboLiDAR, vyvíjená společně s ohledem na požadavky 
vlastníků lesa, byla schopna navázat tam, kde konvenční metody vyhodnoco-
vání obrazových dat končí. 

Kombinací dat LLS, obsahujících informace o výšce a hustotě vegetace, s infor-
macemi, extrahovanými  ze snímků v infračerveném pásmu, je získán kompo-
zitní obraz, ze kterého již lze automatizovanými postupy vylišit jednotlivé po-
rosty a následně zjišťovat porostní charakteristiky, viz obr. 1.

Pro veškeré výše zmíněné analýzy jsou využívána data z National Land Sur-
vey of Finland (NLS, finsky Maanmittauslaitos kartantuottajana). Letecké snímky 
jsou pořizovány od roku 1995. K dispozici jsou snímky v černobílé kompozici
a jejich pořízení se datuje do let 1995-2008. Od roku 2009 jsou při snímkování 
simultánně pořizovány snímky černobílé, barevné a snímky v infračerveném 
pásmu, při výšce letu 5 000 m s prostorovým rozlišením 0,50 m. Do roku 2007 byl 
používán lokální finský souřadnicový systém KKJ (Finnish National Coordinate
System 1970-2003/2005) a od roku 2008 byl nahrazen souřadnicovým systémem 

správu zdarma. Naopak KN používá různé webové stránky státní správy k pravi-
delné aktualizaci svých dat, především pro daňové účely. Nejvíce využívají data
z ministerstva financí a dále technické mapy, ortofota a digitální model terénu pro 
zlepšení polohové přesnosti katastrálních map. Druhá část prezentace byla věno-
vána novinkám v oblasti pozemkového KN, kde pokračovali v pracích na digitálním 
uložení geometrických plánů, vytvoření nové databanky katastrálních map spo-
jené s bankou popisných dat a na zlepšování kvality katastrálních map.

Poslední prezentací, poněkud se vymykající běžnému programu zaměře-
nému tematicky, byla prezentace zástupce provincie Julské Alpy Paola Vivianiho, 
který představil její současnou činnost. Tato provincie, stojící spolu s ostatními 
u zrodu pracovních setkání v roce 1984, se letošního setkání zúčastnila po více 
než desetileté přestávce, a tak její návrat byl velice pozitivně oceněn všemi 
ostatními pravidelnými účastníky.

V rámci společenské části setkání si účastníci prohlédli zámek Lednici i s při-
lehlými zahradami a parkem, navštívili podzemí valtického zámku s odborným 
výkladem a v průběhu odpoledne získali další informace o historii lednicko-val-
tického areálu, jeho stavbách a urbanistickém řešení okolí, kterým se rod Lichten-
štejnů zasloužil nemalou měrou o proslulost tohoto areálu i za hranicemi ČR.

Letošní 31. setkání se podařilo připravit tak, že účastníkům přineslo nové 
poznatky a zkušenosti, a po loňském jubilejním setkání, zahájilo úspěšně a se 
ctí další desítku.
       
 Ing. Svatava Dokoupilová,

ČÚZK

Na konci března 2014 jsem měl možnost absolvovat krátkodobou stáž ve finské 
společnosti Oy Arbonaut Ltd., zabývající se aplikací dat dálkového průzkumu 
Země (DPZ) v nejrůznějších sférách, od managementu přírodních zdrojů, jenž 
zahrnuje inventarizaci lesa, plánování odvodnění či plánování a monitoring 
zdrojů v oblasti rekreace a myslivosti, přes hodnocení bezpečnosti rozvodů elek-
trické energie, až po modelování a predikce změn v krajině. Za přispění vlastní 
technologie ArboLiDAR, se též podílí nemalou měrou na globální iniciativě REDD+ 
(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) pro zmírnění 
globálních změn klimatu, která si klade za hlavní cíl snížení emisí z odlesňování 
a znehodnocování lesů v tropických oblastech. Tuto technologii, původně urče-
nou pro inventarizaci lesa, lze využít i při odhadu množství lesní biomasy a množ-
ství uhlíku na rozsáhlých územích tropických deštných lesů.

Technologie ArboLiDAR je neustále zdokonalována a tříbena po více než 10 let 
jejího využívání vlastníky lesa. Původním záměrem pro její vývoj bylo dosažení 
přesné inventarizace lesa s využitím kombinace dat leteckého laserového ske-
nování (LLS), leteckých snímků či satelitních snímků ve velmi vysokém rozli-
šení, dat z referenčních pozemních měření základních lesnických porostních cha-
rakteristik, a neparametrických metod odhadu. Nástroje sady ArboLiDAR byly
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Obr. 2 Ukázka samoobslužného webového rozhraní

Seminár k 100. výročiu narodenia
prof. Dr. Ing. Pavla Gála, DrSc.
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Katedra geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre fotogrametriu a diaľ-
kový prieskum usporiadala 16. 6. 2014 v priestoroch SvF STU vedecko-odborný 
seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom: Technológie priestorového mode-
lovania krajiny a objektov – prístupy a aplikácie. Seminár bol venovaný 100. vý-
ročiu narodenia prof. Dr. Ing. Pavla Gála, DrSc., prvého vedúceho Katedry geodé-
zie a zakladateľa výučby fotogrametrie na Slovensku. Odborným garantom semi-
nára bol dekan SvF STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., organizač-
ným garantom bol Ing. Marek Fraštia, PhD., vedúci oddelenia fotogrametrie 
Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Seminár prebiehal za účasti troch synov prof. P. Gála: prof. Ing. arch. Petra 
Gála, PhD., Ing. Pavla Gála a Ing. Martina Gála, ako aj za účasti jeho vnučky Ing. 
Lindy Gálovej (obr. 1), absolventky odboru geodézia a kartografia SvF STU
v Bratislave, ktorá pokračuje v šľapajach svojho dedka ako doktorandka na Ka-
tedre geodetických základov SvF STU v Bratislave. 

Prof. Dr. Ing. Pavol Gál, DrSc., bol výraznou osobnosťou, v dnešnom poní-
maní i manažérom, ktorý veľkou mierou prispel k rozvoju fotogrametrie na Slo-
vensku i v Československu, ale aj ku vzniku a rozvoju Katedry geodézie. Bol jej 
prvým a dlhoročným vedúcim (1951-1977), ktorý výrazne prispel k rozvoju celého 
odboru geodézie a kartografie a jeho prezentácii doma i v zahraničí, predovšet-
kým na podujatiach ISPRS (Medzinárodnej spoločnosti pre fotogrametriu a diaľ-
kový prieskum Zeme). Práve úvodný príspevok Osobnosť profesora Pavla Gála – 
retrospektívy k jeho pôsobeniu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ktorý pred-

ETRS89/TM35FIN. Jako výškový systém slouží systém UELN2000. Aktualizace 
těchto snímků probíhá každých 3 až 10 let a pokryto je 99 % území Finska.

V roce 2008 začal NLS poskytovat data LLS za účelem vytvoření nového ná-
rodního výškového modelu. Po dokončení skenování na jaře v roce 2013 byla
k dispozici data pokrývající území o rozloze přibližně 235 000 km2. Minimální 
hustota bodů je 0,5/m2, čili vzdálenost mezi body je 1,4 m. Pokud jde o výš-
kovou přesnost dosahuje maximální odchylka 0,15 m, polohová chyba na-
bývá velikosti do 0,60 m. Data byla pořizována skenerem Leica ALS60 při výšce 
letu 2 000 m. Aktualizace celého procesu je naplánována na roky 2014-2019. 
Veškerá data, jak LLS a letecké snímky, tak i další mapová díla, jež NLS poskytu-
je, jsou k dispozici veřejnosti od 1. 5. 2012, a to bezplatně, prostřednictvím samo-
obslužné webové služby, viz obr. 2.

Společnost Oy Arbonaut Ltd. je v současné době  jednou z mála společností, 
které mohou poskytnout kompletní servis pokrývající veškeré aspekty pořizo-
vání a managementu lesnických dat. Tato společnost vyvinula první nástroje 
pro inventarizaci lesa z leteckých a satelitních snímků. S rozvojem a potenciá-
lem technologie leteckého laserového skenování jsou využívány v kombinaci 
se satelitními a leteckými infračervenými snímky pro management přírodních 
zdrojů. Společnost má vedoucí postavení ve vývoji sběru informací a řešení geo-
grafických informačních systémů pro inventarizaci lesů a hospodaření s pří-
rodními zdroji. Technologické postupy, jež jsou využity, od sběru dat až po 
jejich analýzy, využívají vlastníci lesů pro optimalizaci a management svých 
lesních majetků. Moderní lesní hospodářství pak může lépe kombinovat ob-
chodní činnost s ochranou lesa a ekoturistikou.

Článek vznikl s podporou projektu OPVK Podpora tvorby národní sítě kartografie 
nové generace – NeoCartoLink, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0010.

Ing. Jan Sabol,
Ústav hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky, 

Mendelova univerzita v Brně
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Obr. 3 Ing. M. Fraštia, PhD., počas prednesu svojho príspevku

Obr. 1 Podľad do rokovacej miestnosti – v popredí
rodinní príslušníci prof. P. Gála

Obr. 2 Otvorenie seminára vedúcim Katedry geodézie –
Ing. J. Ježkom, PhD.

Dne 7. 8. 2014 dosáhl tento významný 
český kartograf a geoinformatik pozoru-
hodného životního výročí – 80 let. Ing. 
Jan Neumann, CSc., se narodil v Bran-
dýse nad Labem, po absolvování reál-
ného gymnázia studoval na zeměmě-
řické fakultě ČVUT v Praze a studium zde 
ukončil v roce 1957.

Do zaměstnání nastoupil do Karto-
grafického a reprodukčního ústavu v Pra-
ze, kde se soustředil na problematiku 
vědeckotechnického rozvoje v kartogra-
fii. V roce 1967 přešel do Výzkumného 
ústavu geodetického, topografického

Ing. Jan Neumann, CSc. – 80 let

OSOBNÍ ZPRÁVY*
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3. tematický blok: Využitie nových technológií pri projektovaní, tvorbe digi-
tálneho modelu reliéfu a určovaní objemov

KYRINOVIČ, P.-ERDÉLYI, J.-LIPTÁK, I.: Využitie technológie TLS na rekonštrukciu 
objektov vo fáze projektovej prípravy stavby.

GEISSE, R.-OČENÁŠ, M.: Metódy zberu údajov pri účelovom mapovaní výškopisu
v projektoch pozemkových úprav.

BAJTALA, M.-SOKOL, Š.-LIPTÁK, M.: Využitie TLS na meranie a zobrazenie digi-
tálneho modelu reliéfu na potreby určovania objemov.

HALIČKOVÁ, J.-BRUNČÁK, P.-SUČÍKOVÁ, A. a kol.: Využitie metódy terestrického
laserového skenovania pri tvorbe pamiatkovej dokumentácie.

BRUNČÁK, P.-HALIČKOVÁ, J.-CHLEPKOVÁ, M.: Využitie metódy optického skeno-
vania v archeológii a pri digitalizácii kultúrneho dedičstva.

SOKOL, Š.-LIPTÁK, M.-BAJTALA, M.: Eliminácie vplyvu vertikálnej refrakcie na 
výškové meranie regresným modelom

   
Na seminári bolo celkovo prezentovaných 70 účastníkov zo Slovenskej re-

publiky, ako aj zo sesterských katedier ČVUT v Prahe, VUT v Brne, VŠB – TU 
Ostrava a Politechniky Gdańskej. Účastníci seminára ukončili odborný program 
na spoločenskom posedení v Klube SvF STU. Všetky odborné príspevky zo semi-
nára boli vydané v zborníku na CD  (ISBN 978 –80–227–4158–3). 
 

Ing. Štefan Lukáč, 
foto: Ing. Marián Marčiš, PhD.,

Katedra geodézie SvF STU v Bratislave

niesol súčasný vedúci Katedry geodézie Ing. Ján Ježko, PhD. (obr. 2), bol veno-
vaný osobnosti prof. P. Gála. 

Seminár bol rozdelený do troch tematických blokov:

1. tematický blok: Zber priestorových údajov metódami fotogrametrie
FRAŠTIA, M. (obr. 3)-MARČIŠ, M.-ŽILKA, A.: Komplexný geodeticko-fotogramet-

rický monitoring zosuvu Kraľovany.
KLIMENT, M.-HALVA, J.-KLIMENT, T.: Možnosti digitálnej fotogrametrie pri vytvá-

raní presných priestorových modelov na účely výskumu erózie.
MARČIŠ, M.-FRAŠTIA, M.-OROS, M.: Fotogrametrické meranie dynamických pre-

tvorení.
PAŠKO, M.-CHUDÝ, F.-KALAFUT, M.-CELER, S.: Dynamická pozemná fotogramet-

ria – nová metóda a jej využitie.
ŠRÁMKOVÁ, R.-BARCA, R.: Geodatabáza 3D modelu krajiny pre celé územie SR

 a 3D city model pre mesta.
TRHAN, O.-FRAŠTIA, M.: Skúsenosti zo spracovania údajov v aplikáciách Photo-

Scan a UAS Master.

2. tematický blok: Priestorové modely a možnosti ich využitia a prezentácie
ĎURAČIOVÁ, R.: Aktuálne otázky modelovania a reprezentácie objektov v prie-

storových  databázach.
SOUKUP, P.-TOBIÁŠ, P.: Možnosti zobrazování a sdílení prostorových modelů na

webu.
BREJCHA, M.-STAŇKOVÁ, H.-ČERNOTA, P.: Modelování minulých, současných a bu-

doucích stavů území dotčených těžbou nerostných surovin.
RÁŠOVÁ, A.: Modelovanie neistoty digitálneho výškového modelu pre analýzy

v GIS.

SPRÁVY ZO ŠKÔL



Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., skrom-
ný, čestný a pracovitý člověk a učitel 
geodézie na brněnských vysokých ško-
lách zemřel v Brně ve výroční den svých 
86. narozenin 9. 6. 2014 na kompli-
kace spojené s úrazem z února tohoto 
roku.  Narodil se v roce 1928 v Humpol-
ci, okres Havlíčkův Brod, jako mladší 
syn v rodině místního holiče, kadeřní-
ka a vlásenkáře, majitele místního ka-
deřnictví. Jeho maminka se celý život 
starala o domácnost, rodinu a zahradu.

V roce 1947 maturoval v Humpolci 
na tamním reálném gymnasiu. Stu-

Zemřel profesor Zdeněk Nevosád

NEKROLOGY

Dlouholetý člen redakční rady Geode-
tického a kartografického obzoru (GaKO) 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., oslavil dne 
12. 9. 2014 sedmdesátku.

Jubilant se narodil v Praze, kde též 
absolvoval studia na Střední průmys-
lové škole zeměměřické (1964) a oboru 
geodézie a kartografie Fakulty staveb-
ní (FSv) ČVUT v Praze (1967). Po praxi
v investičním odboru bývalých Česko-
slovenských státních drah nastoupil roku 
1971 na katedru speciální geodézie FSv 
ČVUT. Celý život se věnuje především 
inženýrské geodézii (IG) a dějinám na-

K sedmdesátinám
doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.
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roku 1979, docentem byl jmenován roku 1987, habilitační řízení doplnil roku 
1997. V roce 1991 získal oprávnění k výkonu odpovědného geodeta. Kromě 
základních a volitelných přednášek pro posluchače oboru geodézie z uvede-
dených oblastí, ve kterých též publikuje v tuzemsku i v zahraničí, byl pově-
řen přednáškami geodézie a inženýrské geodézie pro studijní obor staveb-
ního inženýrství.

V letech 2004 až 2014 byl garantem a přednášejícím geodetických předmě-
tů na oboru pozemkových úprav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Je členem zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek na vysokých ško-
lách v Praze, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Bratislavě a členem oborové 
rady doktorského studia na VŠB-TU Ostrava. V pedagogické činnosti pokraču-
je i po odchodu do důchodu v roce 2009.

Je spoluautorem dvou desítek encyklopedií, technických slovníků a studií
o technice a jejích dějinách, skript, desítek odborných článků a výzkumných 
zpráv. V seznamu jeho publikací je k současnosti 334 položek.

Od roku 1998 je členem redakční rady Geodetického a kartografického 
obzoru. Byl citován v několika edicích biografického slovníku Marquis Who's 
Who (USA), je též držitelem medailí Slovenské společnosti geodetů a karto-
grafů a SDMG. 

Přejeme váženému kolegovi z redakční rady dobré zdraví, osobní i rodinnou 
pohodu a těšíme se na další plodnou spolupráci.

dium zeměměřického oboru na Vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Brně 
ukončil státní zkouškou v roce 1951 a obdržel diplom zeměměřického inže-
nýra. Od 15. 9. 1951 se stal asistentem na nově vzniklé katedře geodézie a to-
pografie na Vojenské technické akademii v Brně. Na této škole působil jako 
civilní zaměstnanec nepřetržitě až do roku 2004, po její transformaci v roce 
1995 pravda jen na částečný úvazek.  Tehdy přešel na Stavební fakultu Vyso-
kého učení technického (VUT) v Brně, kde krátce zastával i funkci proděkana.  
Jako učitel geodézie pro stavební obory zde působil do roku 2003, jako eme-
ritní profesor byl členem Ústavu geodézie VUT až do počátku roku 2014. V roce 
1965 získal titul kandidáta technických věd a o rok později byl jmenován docen-
tem. V roce 1980 získal titul doktora technických věd a 28. 3. 1981 byl jmeno-
ván profesorem geodézie.

Během své dlouhé odborné a pedagogické praxe mj. zavedl předmět elek-
tronické geodetické přístroje, přednášel vyrovnávací počet a je autorem nebo 
spoluautorem několika učebnic, nepřeberného množství skript, učebních textů 
a studijních pomůcek. Podílel se na tvorbě geodetických základů České repub-
liky (ČR) a na jejich modernizaci. Byl členem mnoha zkušebních komisí, mimo 
jiné komisí pro jmenování profesorem, habilitačních komisí, komisí pro dok-
torské obhajoby a státnicových komisí a v této souvislosti vypracoval i mnoho 
posudků. Organizoval, spolupořádal a byl garantem řady odborných seminářů

a kartografického, kde se převážně věnoval výzkumu subsystému kartografic-
kých informací v tehdy budovaném Informačním systému geodézie a karto-
grafie. Později byl vedoucím řešitelem programového systému MAPA a vědec-
kým tajemníkem ústavu.

V roce 1978 byl jedním ze zakladatelů a prvním vedoucím Střediska dálko-
vého průzkumu Země, které se stalo v roce 1980 součástí Geodetického ústavu 
v Praze a od roku 1983 Geodetického a kartografického podniku Praha. Toto 
pracoviště dosáhlo v krátké době vynikající úrovně a byla zde vyřešena řada 
výzkumných úkolů státního plánu.

V letech 1986-1991 působil J. Neumann jako vedoucí vědecký pracovník
v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV v Praze. Zastával funkci vědec-
kého tajemníka celoakademického programu dálkového průzkumu Země a vý-
zkumně se zabýval zejména fraktálními charakteristikami geografických jevů 
a dalšími aspekty kartografické generalizace.

Od roku 1992 až do odchodu do důchodu v roce 2000 pracoval v Zeměmě-
řickém úřadu, kde se podílel na tvorbě koncepce Základní báze geografických 
dat (ZABAGED), podle níž byla pak v letech 1994-2003 naplněna polohopisná
i výškopisná složka této topologicko-vektorové databáze, která je základním 
zdrojem geometrických a atributových dat pro tvorbu státních mapových děl 
středních měřítek a žádanou vrstvou geografických informačních systémů orgá-
nů státní správy a územní samosprávy.

Významnou částí jubilantových aktivit od počátku 90. let minulého století 
je normalizace české odborné terminologie v oboru geografické informace.
V roce 1996 vydal péčí Ministerstva hospodářství ČR první výkladový a česko-
-anglický překladový slovník geografické informace. Do roku 2000 přeložil do 
češtiny pro Český normalizační institut 11 předběžných norem geografické 
informace vytvořených evropskou normalizační komisí CEN TC 287 a v letech 
2003-2013 pak 37 norem ISO řady 19100 – Geografická informace/Geomatika 
pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Dosud
je aktivním členem Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního.

Během zaměstnaneckého poměru J. Neumann publikoval řadu výzkum-
ných zpráv, monografií a vědeckých statí, které též odrážejí jeho významný po-
díl na plnění úkolů mezinárodní vědecké spolupráce.

Do dalších let přejeme J. Neumannovi pevné zdraví a hodně pohody v osob-
ním životě.

šeho oboru (i jako národní delegát v komisi dějin zeměměřictví komitétu
FIG – od roku 1985, jako člen odborné skupiny IG Českého svazu geodetů a kar-
tografů – ČSGK a Společnosti důlních měřičů a geologů – SDMG od roku 1986), 
v letech 1998-2012 byl mj. také členem Rady ČSGK.

Od roku 1973 trvale spolupracuje s TU Dresden, v roce 1978 absolvoval 
semestrální stáž UNESCO na Technické univerzitě v rakouském Grazu, hos-
toval i na dalších zahraničních vysokých školách. Kandidátskou práci obhájil
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   Výročie 75 rokov:

Ing. Cyril Badida
Ing. Ján Gerčák
Ing. Miroslav Pouč
Ing. Václav Slaboch, CSc.
doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.
Ing. Adolf Vjačka

   Výročí 80 let:

plk. Ing. Drahomír Dušátko, CSc.
Ing. Bohumil Kuba
Ing. Michal Nazad
Ing. Jan Neumann, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2014, č. 9)
Ing. Stanislav Olejník
Ing. František Wágner

   Výročí 85 let:

prof. Ing. Milan Burša, DrSc.
Ing. Vladimír Petruľák
Ing. Ferdinand Radouch

B l a h o p ř e j e m e !

   Z ďalších výročí pripomíname:

Ján Adriany (215 rokov od narodenia) 
Friedrich Wilhelm Bessel (230 rokov od narodenia) 
Abraham Broch (180 let od narození)
doc. RNDr. Bruno Budínský, CSc. (80 let od narození)
Ing. Libor Budovič (75 rokov od narodenia)
Ing. Vladimír Filkuka (130 let od narození)
prof. Dr. Miroslav Hauf, CSc. (95 let od narození)
Ing. Jozef Hazucha (105 rokov od narodenia) 
Ing. Jozef Horička (105 rokov od narodenia)
Ing. Josef Jaroš (130 let od narození) 
Ing. František Kocina (80 let od narození)
Ing. Josef Kulda (100 let od narození)
Ing. Jindřich Lunga (105 let od narození)
Václav Merklas (205 let od narození)
doc. Ing. RNDr. Václav Novák, CSc. (90 let od narození)
Ing. Vladimír Pánsky (85 rokov od narodenia)
prof. Dr. Ing. Horst Peschel (105 let od narození)
Ing. Ivan Podhorský, CSc. (85 let od narození)
PhDr. Jindřich Svoboda (130 let od narození)
Ing. Václav Svoboda (100 let od narození)
30. 7. 1764 – siahová miera v rakúsko-uhorskej monarchii (250 rokov od 

zavedenia)
1839 – vynález fotografie, ktorý dal základ rozvoju fotogrametrie (175. 

výročie)
5. 7. 1954 – v Praze otevřena obnovená Betlémská kaple, od roku 1987

slavnostní aula ČVUT (60. výročí)

Číslo bude věnované 60. výročí založení VÚGTK

a workshopů. Aktivně se účastnil 74 sympozií, konferencí a seminářů v Česko-
slovensku a ČR a sedmnácti mezinárodních sympozií pořádaných v různých stá-
tech světa. V letech 1967-1988 byl zástupcem Československa ve 4. komisi 
Mezinárodní federace zeměměřičů – FIG.  V letech 1991-1994 zastával funkci 
proděkana pro vědeckou činnost 3. fakulty Vojenské akademie v Brně, v letech 
1993-1996 byl předsedou 2. mezinárodní komise pro zavedení WGS84 v armá-
dách středoevropských států.

Jako kolega, kamarád a přítel, s přirozenou autoritou a vždy ochotný pora-
dit a pomoci, vstoupil do životů mnohých z nás a mnoha dalším lidem svou pra-
covitostí, vitalitou a energií dodal optimismu. Věnujme mu tichý dík a vzpo-
mínku.

Čest jeho památce!

   Výročie 55 rokov:

Ing. Elena Skýpalová

   Výročí 50 let:

doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Miroslav Hudec
Bc. Hana Pousková

   Výročí 55 let:

Ing. Dagmar Sklenářová
Ing. Ľubomír Suchý
Ing. Andrej Tarasovič
Ing. Alena Tomková
Ing. Peter Vojtko

   Výročí 60 let:

Ing. Renáta Daníčková
Ing. Magdaléna Gulášová
Ing. Oldřich Pašek
Ing. Zdeňka Rohlíčková
Ing. Ondrej Zahn

  Výročí 65 let:

Ing. Bohumil Janeček

   Výročí 70 let:

pplk. Ing. Josef Falta
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2014, č. 9)
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 
Ing. Miloslav Müller
Marta Stanková
Ing. Bohumila Stašková

NEKROLOGY
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